
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΙ4] ΟΘΟΡΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργθϑθῦνθα [ὉΓ σθηθιαοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥῪ 5Π6 ]νῈ5 ὈΘΙΟΓΘ 1 ννὰ5 σα [ΠΥ σοδηηδα Ὀγ ΟΟορΪΘ ἃ5 ρα οἵ ἃ ριο]θοί 

ἴο πΊαΚθ {Π6 ννοῦ]α᾽ 5 θΟΚΚ αἸδοονθγα 6 ΟΠ]]Π6. 

1 Πδ5 βδυχνινθα ἰοηρ Θπουρῇ [ΟΥ ἢ6 σοργτρῇῃϊΐ ἴο ΘΧΡΙΓΕ ΔΠ6 [ῃ6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐου {Π6 ρα ΠΟ ἀοπΊδ1η. Α ΡΌΌΠΟ ἀοπΊδη ὈΟΟΚ 15 Οη6 [Πδΐ ννὰβ Πθνϑὺ 5 ]6 οἱ 

ἴο σοΟρυτρΡῆϊ ΟΥ νν ΠΟ56 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [ΘΠ Πὰ5 ΘΧριγθα. ΛΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈοοΪΚ 15 1η [Π6 ΡΕΌΠ1Ο ἀοΠΊΔΙη ΠΊΔΥῪ νὰΓῪ σΟΠΠΙΓΥ ἴο σοπηΐγγν. ΡΌΌΠΟ ἀομηδ]η ὈΟΟΚ5 

ΔΓ ΟἿ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργθ θη! ηρ ἃ ννΘδ]}ῃ οἵ ΠΙϑίογυ, οὐ] ὰγ6 ἀηα Κηονν]θαρσθα {Παῖ᾽5 οἴζθη αἸΠΠου]{ ἴο ἀἸ5ΟΟνΘΥ. 

ΜδγΚκβ, ποίδοη5 ΔΠ6 ΟΙΠΘΙ Τ]ΔΙΡΊΠ4118 ρΓΘΘΘηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] νΟΪΠΊ6 ΨΝΝ1}] ἈΡΡΘΩΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΕ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυΓΠΘΥ ΠῸΠῚ [Π 6 

ΡΟΌΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓΥ Δηα ΠΠΔΙ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδερσο ρυ 611Πη65 

ΟΟΟρ]6 15 ργοπα ἴο ραιίηθυ νΊΠ ΠΠΌΓΔΓ65 ἴο αἸΡΊΖ6 ΡαΌΠ1Ο ἀοΟΙΊΔ1η Πηδίθυ 415 Δη6 τη ΚΘ Π6 1 νυν 6]ν ΔοοΘ551016. ΡΌΌΠΟ ἀοπηαῖη ὈοΟΚΒ ὈΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΠΙΟ δηα ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οαδίοα!δη5. ΝΘνο Π61655, [Π15 νου 15 ΘΧΡΘΉΞΙνΘ, 50 1η ΟΥΘΓ ἴο ΚΕΘΡ ΡΓοΟνιἸηρ {Π15 ΓΟΘΟ ΓΟΘ, ννῈ Πᾶνα ἴακθη βίθρϑ ἴο 

ΡΙΘνθηΐ αὔιιδ8 ὈΥ σΟΙΠΠΊΘΓΟΙΔΙ ρᾶΓ65, ΠΟ] ΠαΙηρ Ρ]οΙηρ ΘΟ 108] ΓΟ5 ΓΙ ΟΙΟΉ5 Οἡ Δυίοπηαίθα ΠαΘΓγΊηρ. 

ννὲ αἷ80 δϑκ (Παΐ γου: 

Ἔ Μακο ποη-Οοπιπιογοϊαί 56 οὐ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀθϑίρηθα σοορὶθ ΒοΟΟΚ δϑδγοῇ [ῸΓ 56 ὈΥῪ 1πα]νιἋπ415, ἃη6 ννῈ γοααθδϑβί (Παΐ νοι τ1ι56 [Π656 ΠΙΘ5 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΠΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΙΠ ΠΊΘΓΟΙΔΙ ρΡιΓΡΟΒ65. 

Ἑ ΜΝοίγαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαΐίοα χμογγίπρ [)Ὸ ποΐ 56η4 διϊοπΊαΐθα ΠΠΘΓΙ65 οἵ Δηγν οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: [{πυγοὰ ΙΓ σοπα ποίησ ΓΟΘΘΔΓΟΠ Οἡ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ 5] Δ10η., ΟρΡίΙΟΔ] ΟΠ δΓδοίου ΓΘΟΟΡ ΠΟ ΟἿ ΟΠΘΙ ΓΘ ἃ 5 ΜΝ ΠΘΓΘ ΔΟΟ6585 ἴο ἃ ἰἀγρα ΔπΊουηΐ ΟἹ ἰΘχί 15 ΠΕΙΡΙα], ρΡΙΘ 56 οοηΐδοΐ τι5. να δποοῦγαρθ {Π6 

56 ΟἹ ρΌΠΙΟ ἀοΙηΔ1η Πηδίθυ! 415 [ΟΓ [Π656 ρα ΡΟΒΘ5 ΔΠα τηᾶν Ὀ6 40]6 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρΠοη ΓΘ σοορθ “νου Κ᾽ γοι 566 οἡ θοῇ ἢΙΘ 15 Θ556 Πη618] [ῸΓ 1Π]ΟΓΠηρ ΡΘΟΡΙΘ ἀροσῦυΐ [Π15 ργο]θοῖ ἃπα ΠΕΙριηρ {Ποῖ Ππα 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθυια]5 ᾿πγοῦσῇ οορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῃ. ΡΙθαβα 40 ηοΐ ΓΕΠΊΟΡΘ 11. 

ἝΞ ΚΟΡΡ 11 ἰοραὶΪ ΝΥ μαΐθνϑυ γουγ τ156, ΓΕΠΊΘΙΠΌΘΓ {πδ΄ γοι! ΔΓΕ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑαηρ {Πδΐ ννῃδΐ γοῦ ἀγα ἀοΙηρ 15 ἰΙαραὶ. [)ο ποΐ δϑϑπηδ [Πδΐ {π5ΐ 

Ὀδοδιι56 ννα ὈΘΙΙΘνα ἃ ὈΟΟΚ 15 τη {Π6 ΡΠ ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 56 Γ5 1η {Π6 {{πη|1664 δίαίθ5, [δ΄ [ῃ6 ννουῦῖ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΡΆΡΠῸΟ ἀοπΠΊΔΙη [ῸΓ 1565 1η ΟΙΠΘΓ 

ΟΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕ ΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῇϊ νὰ Γ165 ΠΠῸΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟὰΠίΓΥ, ἃΠ4 ννῈ οδη᾽ ἵ ΟἴΟΓ σιμαδησθ οἡ νυ ΘΙ ΠΘΓ Δ ΠΥ ϑρθοΙῆςο πι56 οὗ 

ΔΠΥ ΘΡΘοΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]]οννβά. ΡΙθαβα (ὁ ποΐ ἃ55ΠΊ6 {Πδΐ ἃ ὈΟΟΚ᾽5 Δρρθδίαποθ ἴη σοορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῇ πηθδη5 1 οδη Ὀ6 1566 1ῃ ΔΠΥ ΠΠΔΠΠΘΓ 

ΔΉΥ ΠΟΙ τη ([η6 νου]. (ορυπρῇΐ ᾿ηΠρσοιηθηΐ [14 01ΠΠ }ὺὐ ὩῸὉΔη Ὀ6 4116 βΘνϑίο. 

Αβουΐ σοορ!ο ΒΟΟΙΚ ΒθΆγο ἢ 

(οορ θ᾽ 5 ΠΊ 550 15 ἴο ΟΥ̓ΡΔΠ1ΖΕ {Π6 ννου ̓ 5 ἸΠΤΟΥΓΠ]ΔΟη δηα ἴο ΠΑ ΚΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠΥ ΔΟΟΘ551016 Πα 56 {π|. σοορὶα ΒοΟΟΚ δϑαίοῇ ἢ6]Ρ5 γθδαθυβ 

ἉἸΒοονθῪ {Π6 ννου]α᾽ 5 θΟΟΚ5 ννΠ116 ΠΘΙρΡΙηρ δα Ποῦβ Δη6 ΡᾺΠ5Π6Γ5 Γθδοῇ ηθνν ΔΘ ησ65. Υου σδη βθάγοῃ Πγοσῦρῇ [(Π6 []] ἰΘχί οἵ [ῃ15 ὈθοοΪΚ οἡ {Π6 ννϑὉ 

αὐ περ: )})΄ ΌοΟοΚ5  σοοσ]α. σοῦ 



Ηὖ ὑρήῶ 



ΠΝ 
ΓΤΤΤΥ͂Ν 

δ  ΨῳφΦ 

ΒΟΟΘΗΥΤ ὙΥΤῊ ΤῊΕΞ ΙΝΟΟΜῈ 

ΕΒΟΜ ΤῊῈ ΒΕΟΌΈΒΤ ΟΕ 

ΦΑΜΈῈΒ ΑΙ ΚΈΡ, 1). Ὁ., 1.1,.)., 

(ΟΙ8885 οὗ 1814,) 

ῬΟΝΜῈΝ ΡΒΕΒΙΡΕΝΤῪ ΟΡ ἨΛΕΥΑᾺΡ ΟΟΙΕΟΕ; 

“ ΡΗΕΕΈΠΕΝΟΕ ΒΕΙΝΟ ΟἸΥΕΝ ΤῸ ὙὙΟΠΚΒ 

ΙΝ ΤῊΝ ἹΝΤΕΙΜΙΈΠΤΟΛΙ, ΝΡ 

ΜΟΙΑΙ, ΒΟΙΕΧΟΕΒ᾽ἢ 
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Ὀἰο Ζϑα Ὀγ (Ὡοοφῖς 





ϑλιτιεσίο Ξϑρηπορίία 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΙΝ ΜΑΓΟΒ ΜΕ; 
ΒΕΙ͂ΝΟ ἃ 

ΟἙἩΣΤΊΟΔΕΙ, ὉΣΤΟΈΒΤ' 

ΒΥΝΟΡΤΙΟΑΙ, ΑΒΒΑΝΟΕΜΕΝΤ 

ΟΡ ΤῊΕ ΜΟΒΊΤ ἹΜΡΟΆΒΤΑΝΤ 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΝ ΟΝ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΝΤΑΜΕΝΤ, 

ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΡΗΙΚΟΚΟΟΘΊΟΑΙ,, ΑΝῸ ΒΟΟΤΕΙΝΑΙ͂,: 

ΟΑΛΆΕΡΟΙΣΥ ΟΟΙΣΕΟΤΕΌ ΑΝῸ ΟΟΝΌΣΝΞΕΌ, ἘΒΟΜ ΤῊΞΣ ΒΕΒΊῚ ΟΟΜΜΕΝΤΔΤΟΝ, 

ΒΟΤΗ͂ ΑΝΟΙΈΝΤ ΑΝΏ ΜΟΌΕΙΒΝ, 

ΑΜῸ 80 ὈΙΟΘΕΒΤΕΡ ΑΔ ΤῸ ΒΟΔΚΜ ΟΝ ΟΟΝΜΒΙΒΤΕΝΤ ΒΟΡΥ ΟΕ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝ, 

10 νος ἢ 

Ἄαεῦ Ἰθοιτίοι ἱβὶ ἐνἐιειπδείςα αἰετίθμςεῦ τὸ [9 τεῤῥΨεεείοε ἡξμεδου, 

ΑΝΏ ΤΗΣ ῬΟΆΕΙΟΝ ΜΑΤΤΕΒ ΤἈΑΛΑΝΕΙΛΑΤΕΌ ΓΝ Ὸ ἘΝΟΙΙΒΗ; 

Τη6 016 δοοοιπρδηΐεά νἱτἢ 

Α ΟΟΡΙΟῦΘΒ ΒΟΡΥ͂ ΟΕ ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΞΒ. 

Ἐν τὴ Βεξν. 5. Τ. ΒΙΟΟΜΕΊΕΙΌ, Μ.Α. 
ΟΥ ΒΙΏΝΕΥ ΟΟἸΕΟΕ, ΟΑΜΒΕΙΏΟΣ,; ΥἹΟΑΙ͂ ΟΡ ΒΙΦΒΆΟΟΚΣ Ν ἈὔΤΙΑΝΌ, ΑΝΌ ἈΞΦΙΌΕΝΤ 

ΟΌΒΑΤΕ ΟΡ ΤυοϑβΥ, ΨΣΕΙΘΟΕΒΤΕΛΒΗΙΆΣ. 

Οὐ σοφισταὶ ἥκομεν, οὐδὲ ἀπιστεῖν ἕτοιμοι, θεαταὶ δε μόνον τῶν 
γεγραμμένων, ἐξετάξομεν τὴν Τραφήν. 

: Ῥμοϑῖγ, πη. ἴσου, 1. 94. 

“Ὅπον οὐκ ἔστι πίστις, ἅπαντα νοσεῖ, καὶ οὐδὲν ἄλλο ἣ μάχαι τίκτονταει 
λόγων, τοῦ πιθανοτέρον τὸν ἕτερον ἀνατρέπειν δοκοῦντος: Ἣ πίστις 
ὀφθαλμός ἐστιν ὁ μὴ ἔχων ὀφθαλμοὺς οὐδὲν εὑρίσκει, ἀλλὰ μόνον 
Φητεῖ. ΤΠεορἢγ]δςῖ, ἔγουυ ΟΠγγβοδίοιω. 

ΝνΟΙ. ν. 
-.---.. ππλακυκααν. πκατκν στ, κνρακα σεν. 

Φ,.. 
ΓΟΝΌΟΝ: 

σι ΑΝΌ ἡώ. ΒΙΝΙΝΑΤΟΝ, 

63, 96τ ραῦυτι5 ΟΗΚΟΗ ΑΒ; ΑΝ 8, ΨΑΤΕΚΛΙΟΟΣΡΚΑΟΘΕ; ΡΑΡΓΣΜΑΙΙ,. 

ΜΌΘΟΟΧΧΤΨΗΙ. 



-ἰπαύς ,.10 

ἜΙ 1 3.5Ὁ.,.1.1. 
μ“ 

“ΘΔΥΑΒΕΒ οοιἰ κἀξ (ΙΒΒΑΚΥ 

Ὶ 
γε, μὰ 2.4... ώ, 

) 
“τε ΩαΩξζξ»ες ι ς’,: 



ΤΗΕ 
Φ 

ΑΟΥΘ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΡΘΊΕ5. 

ΓΗΑΡ. ΧΧ. 

Ῥαυ, ΠΟῪ ἀορατίβ ἰο Μαοράοηῃϊα (νεσ. 1.) δηά 
στεοςοο (2 ἃς 8.), ἰῇδησα σοίηρ πο ὅ'ιγγία ἰῃτουρῇ 
Μασοβδάοῃϊα. Οη {6 726 »78 ἸαυἹηρ ΒΏΔΓΘΒ [ῸΓ ἢΪπΊ, ἢ6 
βθες ἴο Ττοδβ (8--οὴ. Ὑηδὲ παρρϑηβα (δθγα 18 γα - 
δἰθά ἴὴ 7--1Ὁ. Τῃοηςα Πα Γαραῖγβ ἰο ΜΙείυβ (15.), 
{Π6γ ο ἀνγαὶί [ἢ 6 σοηνοσδίίοη οὗ ΕΠ Θβίδῃ ργθβΌγίογ, 
ἴο ἡ οι ΟἴΠΘΓ ἸΟΏΙΔη Ῥγαβυυίογβ ἢδα Ἰοϊ πο {Π6Π|- 
β6ῖνθϑ. (866 (ἢ6 ποῖθ οἡ νϑσγ. 18.) Ηδ ἀοϊϊνογβ ἰο 
(ἢ 6 πὶ ἃ ἀΙΒοουῦΓβθ, ΟΥ̓ ΟΠΔΓρΡῈ ; δηἀ δ1459 ἤδη ἴΆγενο]} 
(17---ῇη.). (Κυΐη.) 

ΨΈΚΒΕ 1. προσκαλεσάμενος---τοὺς μαθητὰς καὶ ἀσπα- 
σάμενος, ““ ΑἰΊΕΙ ἢαν!ηρ σοηνοΚοα δηὰ ρίνοη (ἤδπὶ 186 
ἴατον 6 }} 58] ΔΈ] Οἢ, ΟΥ ΘΙΏΌΓΔΟΘ,᾽ 1. 6. Βαντηρ ὈΙ4 {Π6π| 
ἴτε! Οη ἀσπάϑεσθαι 866 (6. ποία οἡ Μαίίῇ. 5, 
47. Μειβίείη οὔβογνεβ, [ῃδί 10 γᾶ8 συϑίοπδτΥ (0 58- 
Ιαίε ψ τ ἢ ἃ Κιβ8, ἢοΐ ΟἿΪΥ Οἡ ἀγχγινίησ, θυΐ οἡ ἰδκίηρ 
Ιεαᾶνβ. πᾶ ἢ οἰΐεβ Ὄχϑη} 68 ἔγσγουῃ Χϑηορἤοη δπὰ 
ΡΙυίαγο. ΓῊ15 84] υἱδίοη, γγ6 ΠιΔΥ͂ ΟΌΒΟΓνΘ, γγ88 δ1- 
ΓΪ Α΄ [0 οἷιν δλακίηρ ὃν ἐδ δβαπά, νοῦ Δ Κ68 ρίαςοδ 
δἵ θοῇ Πο586 {{π|68. 

2, διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα, ““Πανὶηρ' ἰΓανοΓβοα {ἢ 086 
Ρατγίβ, {παὶ ἰγαοί οὗ σους." Κυϊποεὶ γοΐεγβ ἰο Κου- 
ἤθη. Αηδ]. 116; δὰ ἢδ σοπϑίάἀθγβ μέρη ἃ5 Θαυϊναϊοηΐξ 
ἰο ὅρια, οοηξέπεα; “ὨϊΟἢ 18 ηοΐ δ 41} δρρ]! 4 0]6 ἢδγα. 
ΤὨς τάϊουιν ἰη ᾳαθδδίίοῃ 8 ἢοΐ ΠΠΚπον ἢ ἴῃ ΟἿ ον ἢ 
ἰδηβύαρο 5 ΔὨα 856 (ἢ6 ΡὨΙΠ]ΠΟΙ]ορΊς 4] 1π|δίγαίογβ ρῖνα ὯΟ᾽ 
ἰοἰογαθῖα δοσοιηί οὗἉ 1, 1 τυ ΡῈ ψόογ Μ 1116 ἰο Γ6- 

νΟΣν. Β 



ῷ ΑΟἹἿΒ ΟΕ ΤΗ͂Ε ΑΡΟΘΤ1Ε5, ΟΗΑΡ. ΧΧ. 

ΔΓ, τῆδῇ 8010 ἢ 15 (Π6 ῥΓΙηοῖρ]6 οἡ ψΠ ἢ 15 ἰο Ὀ6 
οχρίαϊηθα {Π6 ρίγαβο τὰ ἐπὶ Θράκης (διιὺ. μέρη) ἔογ {Π|6 
ρμαγές οὐ Τἤγαοσο, ᾿. 6. Τάγασο, ψὨϊοἢ οἴη οσσιΓΒ ἴῃ 
ΤὭυογά. δηά {6 δαγ ον αγθοκ ψτιίθιβ. Βαῖΐ, ἴο ἴυτη 
το ψνογάβ ἴο {πίησβ, Ὠοαάγαρα Ἰυάϊοϊουβὶγ οὗ- 
ΒοΓν685: “1ηὴ Μδοβάοηϊβ, δίϊεγ σγϑαῖ δηχίθίυ ἢ ἢ]8 
τη, ἢ δ Ἰδῃρίῃ τοὶ ψ ἢ Τίῖα5, ΠῸ Ὀγουρῇς Ηϊπὶ 
ἃ. σοιη[ογία]6 δοςσοιπὶ οἵ ἰἢ6. βίδία οἵ δῇδιν8 αἱ (ο- 
τιηίῃ, (ὦ (ον. 7, ὅ---.) δηὰ, ἴῃ ρμαυισυ αν, ψ]αῖ ἢδ 
β1 4 οὗὁἨ (ἰδοῖγ ᾿ἰογαὶ αἰβροβιιοη. σάν {Π6 ΑΡροβί!β 
ΓΘΆΒΟη ἴο ρΊοΓΥ ἴῃ (ῃδ, δηά ἴο δχοῖία 6 Μαοράο- 
ὨΪΔΠ8 (0 1πη]δῖ6 {Π6 1 σΘ ΠΘΓΟϑ (γ ἴῃ ἀβϑιβιίίηρ [Π 6 σοη- 
{ἰθαςοη ἢ 88 ΠΟ Γαϊβίηρ ἴογ {Π6 ροοῦ (ἢ  β[)4}5 
πη ᾷ8, ψν ]οἴ νἃ5 οὴ6 στοαί ρᾶγί οὗ 15 Ὀιυι51 1688 
1 {Π|18 οΓΠΘΥ (2 (ογ. 9, 2. 8, 1---14). ΤΊια δοοοηά 
Ἐρ 5116 το 186 Οουι μι ἰδῇ ννὰ8 {[πογοίοια νει τἴθη πὶ 
ΜΝ πε μια δαί (18 {1π|6, (566 ἴῃς ρας 63 ἰαϑ81 ιοίαά,) 
Δηἃ ψὰ8 β6εηῖ Ὀγ Τιία5, νη, οἡ [ἢ]18 Οσοδϑίοη, ΓΘ- 
ἰυγηφά ἴο ρεῖ {Π͵6 σοΙ!]δοίίοη ἴῃ 81}}} σγραῖθγ [ογιναγά- 
ἢ688. ΤΗϊβ ἴοι του ΡΕΠΙρρί, Αιρἢ!ρο] 8, Αρο]- 
Ἰοηΐα, ΤΠ οββαίοηϊοα, δἀηαὰ Βογοα, ψου]α, οὗὁἨ σουζβο, 
[46 ἊΡ δθνϑῖαὶ τῃοπίἢ8, δηὰ πο ἀουδέ τδὴγ Οαἰγοιπ)- 
βίδῃσοθϑ Ψοιϊά οσσῸΓ δὲ πιοϑὲ οἵ {Π686 ρίδοθ, ψΠΙΟΣ 
τηδάςρ ΡῬδι}}}8 ργεβθῆσα ἢ {πο ἔοῦ ἃ ψ ἢ]ς ὨΙρΡ] 
οχροαϊθηΐ. [1 βδϑϑίὴ8 ριοραδίθ (ἢ Ῥδὺ] ψντοίβ ἢ18 
ΕἸγϑε Ερίβι|16 ἴο Τοίνυν ἤοῖ ἤδθηςθ, οχρθοίηρ τὸ 
Γδίυγη ἴο Ερἤδβιιβ δρϑῖῃ, δηὰ (θη ἀδβιχηίηρ (πδὲ ΤΊ- 
ΤΟΥΩΥ βμουϊά σοπέίϊημα ἐπ6γα {1}} 6 σάπια (1 Τίηι. 8, 
14., 16. 4, 18.) ἰΒουρὶι Ῥγονίάθησθ ογάογεά {Π6 τηδί- 
ἴδ οἴμογν 86." 
᾿ 3, παρακαλέσαδ, “ Ὠανίης σίνοη (δὰ τη οἢ Ἔχῇογ- 
(Διοη." ᾿Ελλάδα. Μαδοεαοῃΐᾶ 15 θα σοηβί βγϑα 88 
αἀἰϊβείηοι ἔτοπι ασεθςοα (1. 6. ἄγεθοα Ργοροε), οσ Ας δᾶ. 
(866 ΝΥεῖβ.) Ποιήαας τε μῆνας τρεῖς, ““ Βανίηρ {Π6Γ6 
δἰαϊά ἰτοα πο 5." Ὁ ὅ66 (Π6 ποίε οἡ 1δὅ,88. ΙΠοιήσας, 

ὥμῳ. 

“κ ΤΗΐβ βίαν οάάγιἀρε αἰγὶ δυζο5 το ῬαῸ] 8 πηδοιηρ νυ (ἢ Ὀυϑίπεβϑ 
᾿εγὰ δῃηά ἴῃ οἴδὺ ρίδοθϑ νη ϊοῃ ἀδίαϊπθα Ὠΐπη ἸΟΏρΕΓ (ἤλὼ ἴδ οχ- 

᾿ γμεοῖεά. Αἰά.' Βε (8 16 ργοῦαυϊα (ἢδι ἔγομε ἤδποα δ} νογοῖς ἢ 19 
αοἰσυταίοα Ἐρίβι]ε ἴο ἴῃε ποπιβῶβϑ. “" ῸΓ ἰΐ μΪΑΙΠΙῪ ἈΡΡΟΔΥΔ (δλν8 
ἢ6) τμᾶῖ {π|85 Ἐρίβιἰϊα τγὰ8 νγίκθη Ὀδίογα Ῥδ 8 ἱπιρηϊϑοημαθηί δἵ 



ΑΟΥ̓́Β ὉΒ ΤΗΒ ΑΡΟΒΊΓΕ8, ΟΗΆΡ. ΧΧὶ ϑ 

᾿ὐ τηυιϊϑὲ θΡ6 οὐβογνοθά, 158 ἃ ποιηϊηδίῖνο δβϑοϊαξα : 88 
ἐπίγνοντες ἰῇ 10, 84. (Οοιτγοοίηθββ οὗ ἀϊοιί'θη νου 
ΤΘΑΌΙΓΘ ποιήσαντι, ἴῃ σΟΠΙΟΓΠΉΠΥ (0 αὐτῷ---μέλλοντι. 
568 ἔα ῬΏΠΟΙορίςα] ΠΠυΒεγαΐοτζβ. 

, 8. γοομένης αὐτῷ ἐπιβουλῆς ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων, ““ οἡ 
ἔθογο ὈΘΙπρ 8 μοι σοηίγινοά Ὀν τπ6 Ψψ6ν8." ΑἸΟΓ 
Ἰουδαίων 1 σου! ρίασα ἃ οοηα. Οὔ {π6 πδέιγο οὗ 
ἐπὶς ΡΙοὲ {π6 ΟὐἰπηποπίδἝογβ (45 υ.8118}} νΒΓΙΟΌΘΙΥ 8ρ6. 
εὐδίθ. ΠῚ ψα8, ργοθαῦ]ν, ἰο (48 10 Ψ6ΓΘ) ΚΙΔΠΔΡ ἢϊπὶ 
αἴ (Π6 ροτγξ οὐ δπιθαγκδείοη, δά {πθη ἀδϑίγου ἢΐπὶ : 
οὕ [Ὁ ἤηα 80186 πι68Π8 Οὗ 56, Ζίδρ' Δῃ ἃ ἀδϑέγου!ηρ Π πη 
θη ἐδπο ὑοψασδ, ΔΏΔΘΥ ρῥγοίθῃοα οὗ θὴρ οὐ οΡδ8. 
ΒΟΏΡΘΓΒ. ““ ᾿ 

ὅ, 6. οὗτοι προελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρωάδι. Ἐτοτὰ 
.« [6 ΠηδΠηοΓ ἔῃ Μηϊοἢ [ΚΘ Βρ6Α1κ5 ἤ6 ΓΘ, δηά 41} δἰοῃρ' 
ἰϊτογναγάθ, ἴξ Ρ] ΔΙ ΠΥ ἀρρθᾶγβ {παὲ [6 δίἰθπάἀ θα Ῥϑὺὶ 
ἀυγίηρσ {πὸ νι ῃοία οὗ 1818 Ἰου ΠΟΥ δηἀ νογᾶρο ; [πουρἢ, 
ΒΥ ἢ18 δἰζθγίηρ 686 δχργαϑϑίοῃ, [8 4068 ποῖ βθθπὶ ἰο 
Βανγο ὕδϑη ψε Πἰπὶ 5ἰπσα ἢ6 νγνὰ8 δί ΡΠ τη 19 
ἘΟΓΙΏΘΓ ργοργο88 (Δοίβ 16, 12 58664ᾳ.).. (Οοπημβᾶτγο πσίό' 
δ οη Αεοἰβ 16,10. - (θοάάν.) Ηδίηγῖοἢ8 8 οὗ ορί- 
Βίοη. ἴδ Τ᾽ Κο Πα τγούαηθα Ὀοπῃὰ α«ἱ ῬΒΙΠΡΡΙ, 
ἀπά ἴῃ {ἢ6 νΙΟο!] ΠΥ, ἔον [ἢ6 ρυγροβα οἵ ργδοι βἱηρ; ἧι: 
Ρτοίθδββδίοη. Τιἷ8, ἤοννανοσ, 18. πι γα: σοῃ]δοί 6. 1υΚ6 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ βίδα δἱ ῬΆΠΙΡΡΙ ολίονῳ ἴῃ οτά δ ἴο ν]ϑὶ1 [Π6 
σδυτοῖ {ποτα ἐσαηα ρα (566 16, 18), δΔηα βυςἢ οἰδοῖα 
ἃ58 τηῖρσῇς ἤᾶνα δγίβθῃ 1} 6 ποιρῃ ουγῃοοά. 
ι: θ. μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ᾿Αϑύμων. Τῆα ζ6Χ)8, 1 
τηυϑὲ Ὀ6 οὐρϑουνοα, τηδάδ {Π6 8816 1.86 οἵὗὁἨ ἐῤοῖγ' [65811- 
γ4}8 1ῃ β ΠΣ Πρ ΔῺΥ Ῥδγί συγ {{π|6 48 {πὶ τ ὨΙσἢ 
9 0.8153{58 ΔΙῃοην; 8 ΜΙ γοϑρθοΐ ἴο οὐἵν (ἢ ΓΙΒΕ]Δῃ ΟὨ ΘΒ ς 
ὁχ. στ, “ αὐοιμέ Ο γιδέπιας ἐΐιο, ἰϊολαοίπιας ἐΐηι6," ἅς. 
Οὴ ἀϑύμων 866 ἔπε ποΐε ση Μαείι. 26,17. - 
"θ. ἄχρις ἡμερῶν πέντε. ΤῊϊβ 86 οὗἉ ἄχρι, ὈῪ ΜΠ ΙοΪ, 
τ δι σηῖπαβ 88 Ἰηίογναὶ οὗ {{π|6, 48 τοξέλέη, δίς. 15. Ηε]- 

ἄρτος, δηά ἴῃ τἴ [6 ΒρΘδΚϑ οἴ ἃ οοἱϊδοίξοῃ τοδᾶὰδ ὃν {6 Οπαγοϊιδα οἵ 
Μαοοδάυπία δὰ Αομαϊα, νὰ νυ] ο ἢ Πα 85 ᾿βδίθηϊηρ ἴο δϑγυδαίθῃ), 
(βΒοιι. 1δ, 96---272) ἃ οἰγουμιδξβρα ψηϊοἢ ἢχρα ἰϊ 0 ([ιἰ8 τἐχο.᾽" 

"ὦ 



 Ν ΑΟἿΒ ΟΕ ΤΗῈΕ ΑΡΟΒΤΓΕΒ, ΟΗ͂ΑΡ. ΧΧ, 

ἰδ 8116 4]. 10 18 Τουηά 4150 ἰη οι. 8, 22. 11, 95. 
Ηφθ.. 8, 18. 

. ἤ. ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, ““οἡ [6 ἢγβί ἀδγ οὗ 
(ἢ6 νοοῖ." δ'᾽Ά}0θο [6 ῃοΐίὰα ὁη Μϑ3ῖι. 28, 1. 1 (ον. 16, 
4. Τῇ ἥγϑι ἀὰγ οὔτ θα, 88 θοῖηρ ἰῃδι οἡ νυν" ἢ 
(Ἰν18ὲ γοβθ. ἔγοπὶ ἴΠ6 ἀφδά, ννὰ8 (85 185 θβνι!ἀδπὶ ἔγοιῃ 
1018 ρᾶ558 56) [ἤθη ἀφραϊςαϊοά ἰο [Π6 ρυχροβθοβ οἵ οεἶθ- 
δνδίιηρ [Π6 Θασἢαγίβε ( ἢ σοι δ πιογαῖθϑβ ἢ}8 ἀθαῖῃ 
8Π6 ΓΟβαγγθοίοη), δηαἃ 8586 0} 1ηρ 1Ποτηβοῖνοβ ἰορθ- 
{6 ΓὙ ἰοῦ ρυθ]ῖς Ψψογβῃρ. (δ6α Βρ. Τοπ]ηο, ΤΥ μίθγ, 
δηα Πζγ. δι ίηρ ἂρ. ἰδογίεν δηα Μαηΐ.) [1 18 ργο- 
ΡΕγ ἴο οὔβογνθ, (αὶ {6 σοἸγαίίοη οὗ {Π6 δισΠδγίϑὲ 
Ὀεῖηρ {πΠ6 τηοβί ἱπιροτίδης ρᾶγί οὗὨ {π6 ψογβῃ!ρ, [ἰ 18, 
ὈΚΥ ἃ οσοιηπιοῃ ἤρπΓο, ἴσα ὩΘηΠ]ΟηΘα 85 Ὀεηρ {Π6 
Ῥέγροδε οἵ [6]. 8586] ]ρ. ΚΚιιϊηοοὶ γοίθιβ ἰο Μο- 
5ῃείπ), ἀ6 Εδθυ5 ΟἸ ΓΙ ΒΕΔ 18 δηῖα (ὐοηϑίδηϊ. Ρ. 116. 
, ΤῈ τοῦ κλάσαι ἄρτον ΒεΖα, Οτοίυ8, Βρ. Ῥοδῦορ, 
8η4 Κιυϊηοεῖ, ἰᾶΚα ἴἰο τηθδῃ ἴῃ6 ἀγαπὴ, οἵ ἴονο ἔδαϑῖ, 
γὨΙσἢ τ804}}ν »γεοράρα [ἢ εὐςδαγιβί; 7 δηὰ Κυϊηοοὶ 
ΓΟίειβ ἴο ἢἷ8 ἢοΐθ οὐ 2, 49. ΒδγοαΥ ΒΌΡΡΟΒ6Β 1 10 
Ὦανα Ὀδθὴ ἃ οοπιπιοη τη 68] : θυῖ 6 ἢδ8 Ὀ6οη βα(|3[λς- 
(ογν γῆι Ὁγ Ποάδάγαρεα, (ἰδγίδιηϊγν, [Π6 δηιθης, 
Τηϊογργοίθιβ δηὰ Εδίῃογβ ρϑηθγα! γ (ΔΚ 0 ἴο τη68ῃ 
1η68 Τιοτά᾽ 8 δαρρετ. ᾿ 

. Ἐ ΤΗϊδ μαγίΐοϊε ἰπάθοά ργορειν δἱρη 168 κοὐ ϊο, ἐν} (ἰ. 6, ἐο τοὶ οὶ), 
ἀη1}}, ([. 6. ὠπίο ἐλο οὐϊ 6), υπῖο ; ψ]οῖ 156 ὨΘΑΥΪ ἴΠ6 8δθῆβα ἤδγο. 
ΤὮο νογάβ ἄχρι δῃὰ μεχρὶ, ἰἴ τηυϑῖ Ὀ6 οὈϑεγνοά, ἀγα, ἰὴ ἕδςϊ, ἀαιίνεδ᾽ 
ἔγοιῃ ἄχρις, ἡ» εἴ δοε τη ἴο αν βἰ μη δα ἃ ροὶπέ οὗ ἐΐπιε, (καίρος :) 
δηα μέχρι Βδρῖη8 ἔογιηδὰ 88 οὐχ μππίο διὰ μηεξί ἃγα ἔτομι ἐο δηὰ τοὐέίδ, 
ΨΒΙΟὮ δ ρη Β68 ἐΐηϊα. ᾿ ᾿ 

ὁ ϑυοῖ οὗ τ6 Ηρα θηθ (8αγβ ΒΡ. Ῥεᾶδγος) 88 σσεγε σοηνοσγίε ἴο 
ΟἸ τ Ἰδ0 8}, ἡνοῖα οὐ] ρεα ἴο δρθδιβί ἢ ἔσοηι τηθαῖβ οβεσεὰ ἴο ἰάοἶβ, αλά᾿ 
(656 νοῦ [ἢ 6 τοϑΐῃ δυρροῖῖί οὗ {πΠ6 ΡΟῸΣ ἱπ ἴα Ἠεδίμοη οἰτε8. 80 
[Π6 586ἴο]. οὐ Ατγίβϑίορῃ. ΡΙυῖ, ν. 594. ἀπὸ τῶν ἱερῶν οἱ πτωχοὶ Φῶσι. 
Τῆς ΟΠ βιίδηβ, ἰπογεΐογε, τῇ ὑγεγε τοῖν, βεοῖ ὙΕΙῪ ΘΑΓΪ ἴὸ ἢανὰ 
θερυο (Π6 οὐϑίοπι οἵ ἴἤυδε ἰουε [δαϑές, ὙΜὨϊΟἢ ΤΠΘΥ πηϑᾶδ ΟἹ ἜνΕΙῪ ἤγϑὶ 
ἀδν οὔτηδ ννοεῖς, σΙΗγ ἔαγ ἢ Ὀδηοβί οὗ ἴπΠς ροογογ ΟἸ γβι Δ η8, ννῖιο, 
Ὀγ Ὀεοΐηρ βυςῖ, Παὰ ᾿οδὶ πὸ θεπϑῆϊ νυ] ἢ ΠΟΥ υϑοὰ ἴο πᾶνε ον {Ππεὶγ 
ΒΌΡρρογί, οὗἁ εαἰΐῃρ' ρατὲ οὔ ἴ8ε Ὠϑδαῖμεη βϑογι ἔ6ββ : ἰΐ νγδ8 τουνγαγάβ ἴἢ}6 
Ἰδῖ[6γ δηὰ οὗ ἴ{π᾿|586 [δαϑῖβ, ΟΥ ᾿πτηδάϊΐαϊε!ϊγυ δεν {Ππόπι, {πὶ (πὸ ΟἾγὴθ- 
ἘἸδὴ8. γεγο υϑεὰ ἴ0 ἴακε Ὀγοδὰ αηὰ ννηθ ἴῺ τγεϊηθιηῦγαηοα οὗ Ψ9ε808 
ΟἸὨγίδί, νυν ον, ἔσο νυνὶ αἰϊοηἀοὰ ἰτ, ννὰ8 οδἠβεὰ τῃ6 Ευσπιαργῖδὶ ΟΣ 
Ηοὶγ (οπηπμιηίοη. (Βρ. Ῥεδτζοε.) - 



ΑΟΤΘ ΟΕ ΤΗΞ ΑΡΟΒΘΤΕΒ, ΟΗΑΡ. ΧΧ. δ᾽ 

εἰ ἢ. διελέγετο αὐτοῖς, αϊδοομνδοα μηΐο ἐΐσηι, ἀοἰϊθονοά 
ἃ αἰδοοίγ δ, ΟΥ ἠοπιὶέψ : Ῥθτῆδρβ, δἰϊογ {π6 Επ  μαγίβί. 

7. παρέτεινε τὸν λόγον. Μιεἰβίοείη ἂηὰ Κγρκε δά- 
ἄπςθ Θχϑιρ 65 οὗ [6 86η86 ἐτέθη ἴῃ παρατείνω, ἀπὸο- 

᾿τεΐίνω, ἐκτείνω, ο. Τἤογα 18 ἰπἀθθα 0 ΘχδπΊρ]6 ἴο- 
ὕε ργοάδυσοά ἔοπι [Π 6 ΘΆΓΙΘΓ δηα ΡΓΟΣ ψγῖογβ: δὰΐ 
1 βηά τη Ὑπυογά. 8, 46. πολιορκίᾳ παρατενεῖσθαι ἐς 
τούσχατον. ᾿ τ 
"8. ἦσαν δὲ λαμπάδες," ὅζο. ΤῊΪ8 185 ἃ οἰτουπηϑίδησα 
τἤγονῃ ἴῃ (Κα (πδὲ οὗ δέ. Ζοῆη, ““Νον {Πϑγὸ ψγ88᾽ 
του οὗ ρΓᾶ88 1η [Π6 Ρ]466.) δυο ἃγθ [86 γθιρδσᾷκβ οὗ 
ΘΥΘ- ἸΏ 68568.. ' 

Εὸγ ἦσαν ΟΥΟΒθΔοἢ ἢ48 στρ Ὦ ΠΥ οαϊοα ἦμεν, οα [86 
ΔΙΌΣ οὗἨ τὴν ΜΝΑ5., Νοιϑίοηβ, δηα ἘδίΠΘΓΒ. 
Απά {Π158 τϑδάϊηρ 15 σοπῆσιηθα ὈγῪ {Π6 ἔμενον ἡμάς 1Π 
νοῦ. ὅ. 
9. ιέψοδιι, Ἀοβοητῃ, δηα ΗἩδσοίηγίοἢ8. {ΠῚ ΏΚ, 5 
ἃ βουνδηΐ, β8ϊησθ {6 Ὠδη6 ΟΟΟυ 8 ΔΙ ΟΠρ᾽ ΒΟΥ 1]6 ΟΠ 65 
ἴῃ {πΠ6 (οτγρ. ἴηβογ. ἄο. Βυΐ 1 γγᾶβ α'8οὸ θογῃθ ἘΥ 
6 Ῥογϑοηδ. Βυΐ ποίπίηρ σὰη 6 πιο υποθγίδιη 
{Π8η 8ιοἢ ἸηΓθησ68. ΕΣ 

9. ἐπὶ τῆς θυρίδος, οπ ἐδθ ιυἱπάοιυ ; ψᾷῃὶςῖ, 10 5ΞΠου ] ἃ 
566, γγ͵ὰβ ἃ ΚΙηή οὗ Ἰδί(ς6, ΟΥ̓ σαβϑθιηθηΐ, Ν᾽ Ὠ]οἢ δά-᾿ 
τηϊτ6α οὗὨ Ὀοίηρ (ἤγόσ 80 Κ, 80 848 ἴο δά Ὁ ἰηἴο 

᾿ ἴδ ἀρατίπηρηῦ,7 Ποδιθα ΟΥ̓ 80 τισὶ σοΟπΊρδηΥ δηἃ 80 
ἸΏΔΏΥ ἰδηρ8. Απάὰ {δαῖ {ῃ6 τοοπὶ 88 οσσονάβα, 18 
σογίδιη ; οἰμοσν 86 ἢῸ οδ ψοι]α να 84[ οἢ 80 ἰῃ-᾿ 
σοῃνθηϊθηΐ δηα ἀδηρθγουβ ἃ 86δῖ. : Ὁ 
"9. καταφερόμενος ὕπνῳ, ““ ΟνοΓΝ ΠΟ] Π16, ΟΥ ὈνοΓ- 
Ρονογθ, σι ἃ (660 8166 Ρ.᾽ ΤῊ τηθίδρῃογίοδὶ υ.86 
οἵ καταφέρειν ἰ8 ουπα ἴῃ ΤΏΔΗΩΥ ΟΟἸΔ881041] ΥὙΓΙΠ ΘΓ, 
ὁ οΗγ 186 Ἰαἴου Οἤ 68, ἴγοῦι ΠΟΙ ΘΧΔΠΊΡ]68 ἃΓῸ ρίνοη 

Ἐ ῬοΪΥ δηπὰ Κυΐϊηοεϊ (μΐης {παῖ {Π688 1 νἴ8 ὑσεγα ἢοὲ ΟὨΪΥ υϑοἀ ἴο 
ἀἶδρεὶ {ΠπῸ ἀάγκηθδθ, Ὀὰϊ οἡ δοοουηὶ οὗἩ [πε βρίθιηῖν οὔ ἴῃ Γ[,οτγα᾿8 
(ΔΥ ; δἴησβ οι [8 ὅεν8 δηὰ (θη }]εβ υϑεὰ ἴο ἴἢυ8 ὨΟΠΟῺΓ ἴδδϑι- 
ἄδγβϑ ἢ ᾿ρΘ. ὙΏΟΥ γεΐογ ἴο Εδβθοὶ Αἀν, ὅδοσ. 2, 1. ρ. 11. 

{ Ηδῃοο 1ἴ ἀρρθδῖβ παΐ υἱπάοτε, τπῃοὰρἢ ργονϊηοίαὶ ἔον ιοἱπάοιυ, ἰδ 
ἴδε χπογὸ οοτεοῖ ΟΥΓΠΟΡΤΆΡὮΥ ; δίησς ἰἴϊ8 εἰγηγοϊορίοδὶ βρη βοδίίοῃ, 
ἦ5, α ἀοοτ ἐο ἰεέ ἐπ οἱπὰά. Απά (88 ἰ8 οὐηθγηδα Ὦγ {6 τα θύριο»; 
τ Ἡρὰ ϊ σοΥγοθροηϑ. ΤΠ [“ἰἷη ἐοηεέξίτα ργοροΣν ἀδηοίαϑ ἐϊσλέ- 

οἷο. 



6, ΑΟΥΘ ΟΕ ΤΗΒ ΑΡΟΒΙΓζΕ5, ΟΗΑΡ. ΧΧ, 

Ὀγ͵ Μιεἰδβιοίῃ, Κυρίκο, δῃὰ Μιυηῖπθ. [ἢ 41} [{|696, 
Πονανοῦ, (6 νοὶ ἰδ κρ685 οἰἴπογ (ἢ 6 δοσυϑαίίνα, ψ τῆ ἃ, 
ῬΓΕΡοβιτοη, ἃ8 εἰς, πρὸφ, ὅτ. ; ΟΥ 18 τπιδ64 ΔΟΒΟΪΏΙΟΙΥ." 
ΟΥ̓ {πε ἀαέϊνο 1 Κῆον ἢο οἵδογ ᾿Ἰηϑίδηςθ. [{ βιοιι ]ά 
{μαγαίογα βθϑιῃ ἴο θο Ηδ] θη ϊβιϊςϑ8]. ᾿ 
Τῇ (οτγγθοῖοσ οὔ [6 (οά. (ἰδηΐ, τοαάβ κατεχόμενον 

ὕπνῳ βαρεῖ. Βιιῖ βαθὺς 15 Δ Θρ[Ππ|6ῖ ΔΡΡΙ Ια ἴο 5166 Ὁ 
Ὀγ ἴῃ Ὀε8ὲ (]αϑ81.41 νν γιίοῦβ. 

Μαχγκὶδμά οδ)ροίβ ἰο καταφερόμενος, ἃ8 Ὀδίηρ ἴΔυτο- 
Ἰορίοαὶ, ἀῃὰ νουϊά γοδά καταγόμενοο. ΤῊ]5 ΟΥΙΠΙΟΙ5Πη;- 
ΠΟΥ ΘΓ, 8668 υπϊοιιηάοα : δηά 48 (ο ἐπ οοη)εοξαγ, 
ἰϊ 18 ΟΓΓΘΥΙΪΥ ἀηδυΠἸογιΖθά. 

9. διαλεγομένου----ἐπὶ πλεῖον, ““ ἀἸδορυγβὶηρ βοιηονῃαὶ 
Ἰδηβ, ΟΥ ἸΟΏΖΟΓ 18 8118], ΤῊ] 086 οὗ ἐπὶ πλεῖον 
ν ἢ ἃ νογ 15 ἰοιιηά ἴῃ {ἢ 8 68. διιίποῦϑ. 

9. κἀτηνεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου’! 6 νοΓΡ καταφέρεσ- 
θαι ἰ8 υϑοὲ οὗ νῇῃδῦ 15 οαβί, ἢ] δ, οὐ Ψ Ώ1ΟΝ 518Κ8 
ἀονψῃ. Κυϊηοοὶ δρΕΪῪ σοπιρᾶγοα “Ἐ]4η. Υ. Η. 8, δ, 
ὁ δὲ ταῖς αὐτοῦ ἐκ τοῦ στέγου κατενεχθεὴς εἰς τὴν αὐλήν. 
Ι δαὰ ΡΙυΐατοϊ. 2, 605 Ὦ. κατενεχθεὶς γὰρ ἐξ ὕψους εἰς 
τράχηλον---ἐξέθανε. ' ᾿ 
"9. ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω, ““ ἴτοτη ἰἢρ {π|τὰ 
βίογυ.᾽ Ἐὸγ στέγος 5]ρῃῆςΒ μρῦ ρῃν γϑοβης, 'Ὅαυϊξ, 
οογίηρ. Τῇ ψονά 15 σα πᾶ ἔῃ τη ἢ 188 ΓΔ Π8- 
ἰδίϊοη οὗ ῃς ΟΙά Ταβίδιμθης δῃηῇ Ατγίθιϊά. 448. δὸ 
1Π0 1,δη ἐγίσέορα, ἐεοία. Ιη 16 ϑ.δο]. οὐ Ψᾳνθηδὶ, 
8,199. τὰ Βᾶνα, “Ταρυϊαίᾳ ἘΠ] ᾽δτ ἰογιὶα [δης,᾿ 
1. 6. ΠΠΠ ΓΑ γ, {Π| ἐλίγα ἤοον. τὸν ρος 

9. καὶ ἤρθη νεκρὸς. ΟἸΒεγβοβίοτῃ, δῃηᾶ (ἴθ θαυ] Γ 
(ὐοιηπηοηίδίογβ, 411 ϑῦρροβθ [δι ἢ6 ψὰ8 ἀδαά, ἀπά γϑ- 
σΟρη 86 ἃ τηίγϑοϊθσ. Μοβί γοοθῃΐ οἤθϑ, ἤοανοσ, ἰῆτ 
ἰεγργεῖ νεκρὸς ἑαηφμαπι πιογἔμιιδ, οὐ ““1ἈΚΘῺ ὉΡ [ῸΣ, 
ἀοδα." δεὲ Βρ. Ρρϑαγςθ, Κυϊποοὶ, δηα οἴἢθτβ. “ΝΟΥ 
ΡΘΓΒοηΒ ΓἈΠΠπιρ᾿ Ττοῖ ἃ Ποῖ ρσἢς (ΒΒ. {86} ἂγ οἴξη 
Ἰουηά ἴῃ 8 ϑυοοη."" ΝΕΊΓΠΘΓ 18 {Π6ΓῸ ἈΠ Ὺ τῆΐηρ ἴῃ (ῃ 
σοηΐαχί {πδἰ 1648 8 ἴ0 Βᾳρροβα {πὲ ἢ8 ψδ8 ἀεαά, 

ἈΞ Τα τηρβῖ ἃρῖ ὄχδιυρ}ς ἰδ ἴπαί ργοἀιιρρεᾷ ἤοτη Ῥαγίθη. Ετοζ, 10, 
εἰς βαθῦν ὕπγὺν καταφέρεσθαι. 

ἱ Τῶυθ, ἰῃ [6 μϑβοᾶρα οὗ ῬΙυίαγοι, οἰϊοὰ ἰῃ (6 ρεβοθάϊηρ, ποίε,» 
ὙΠΟΓΟ ὈΥ ἐξέθανε 18 πηοϑηῖΐ, δισοοπεά αὐσαν, αἰοὰ αἰυαψ. πα 
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νε ἢᾶνθ ποπθ οὗ {ῃοβὲ οἰγοιπηϑίδηςο5 ψΠοἢ ψου]ά 
ἴανα ὑγθοθάθα δηά ἐοϊ] ον βοἢ} ἃ βίυρθηάοιυϑ 
ενθηί. ἊΑπα 88 ο Ρδιυ]5 θχίθησίϊηρ ΒΙΠΊ86 1 ὕροη Πίπ, 
{πᾶ ταὶρσῃς Ὀ6, ἴο 886 ψνῃϑῖθοσ {ποτ γοὶ 6 1 ̓ Ἰπὰ- 
Ναν, Ῥδὺὰ] Ὠ!η86}} ἀδοϊανθα δας ἢ6 85 ησί ἀοδή." 
Αηα {ἢν σοιηρᾶτο Μαίί. 9, 84. Βιιὲ ἃ5 ἰο {δ ρ88- 
8806 οὗ Μαίίῃον, (Π6 παγγαίίοη ἐΐογὲ 8 αἱ οὐ δήὴο: 
ἴΠ6Γ σοιρ οσχίοη : ἀηα [Π6 ἴνγο σ8868 ἅΓ6 ΟΥ̓ ΠΟ ΓΔ }8 
δ ατ. (ὅ66 ἴ1η6 ποία οἡ παῖ ρᾶ88455.) ΝΟΙΠΘΓ 
σδη νψγΘὶ σοποὶυάθ ἔστοιῃ δι} ̓8 βιγαιίηρ ΠΙ Π]56 1 ΡΟΣ 
[ἢ6 γουίῇ, {πᾶ πα ἐλοιρ ἠέ ἀΐπι αἰΐυθ, ΟΥ τηοδηΐ ἴἰο 6χ- 
Δι η6 ΨῃΘΙΠΟΓ ἢ6 ΨΘΓΘ 80 οὐ ποῖ. [{ ψ88 ον  ἀβηῖν 
ἄοῃθ ἴῃ ἱπεδιίοη οὗὨἨ ΕἸ] Δ ἢ δηά ΕΒ 8, τη 6 Γ 5. Δ 
αἰγοιπηϑίδησ68 : ΌΥῚ ΜὨϊσἢ 1ἴ 18 ρἰδῖη τηδὶ δὰ] ἐλοὴ 
ἐῤοισἠέ ἐπι ἀραά. Ὑεῖ 1 δάπηῖ τῃδΐ 10 18 ρν»οδαδίθ ἣθ 
Ψγ88 ποί δ0, ἴογ (ἢ6 ΓΘΆ80η8 ΔΌΟΥνΘ 888]ση64, δηά ἰἢαί 
Ῥαυϊ, οἡ βίγοιςῃίηρ Ὠιπιβοϊ ἢ οἢ δπὰ διηθγδοίηρ; Πίτη; 
Ρογοοίνϑα β᾽65}8 οἵ [18 1π ἢ. Ἰοάατγιάρα {πη Κ8 ΒΘ 
γγὰ5 ἀοεα δεοίογο, Ὀὰϊ δὰ ΠΟῪ βοῖηθ βΙρῃβ οὗ [᾿ξδ.. 
ΤΙ5, πον αν ῦ, 866 18 ΓΟ ρ ἴο0 ΤηΠ0ἢ ; δῖ ἰϑαβὲ 10 
8 τῆογο ἤδη αμέ βθθπ)8 ἴο ἤδν {πουρῇΐ ; ἔοσ, οἢ 
Βηάϊηρ [{{86.1η {Π6 γουςῃ, ἢ6 ἰοᾶναβ ἢ1π| ἴο ἢ18 ἐγ δ η 8, 
(ο Ὀ6 γεοονεγεά ὃν ἐλοὶν σατο. '“ΓὮβ 86η86, (Βαγείογο, 
Β66115 [0 Ὀ6: “6 Ψψ885 [ἀκοῇ ὕὑρ ,“20»γ ἀεαά." 

10. συμπεριλαβὼν. Ηδτα [ἢ σὺν 86618 ἴο ἢδνο Δη᾿ 
Ἰϊοηϑῖνα ἔογοθ. Τἢΐβ νοῦ 18 πάθε ἐουηά ἴῃ {ἢ8 
ΟἸα88|ς 8] νειΐθγβ, Ὀὰ{ ΤΊ ΘΓΘΙΥ 1 {Π6 86η86 οὗ σ0ηΡΓγ6.-: 
λοπά. Οηδ Ὄχϑιρίθ, μονανογ, οὗ ἴῃ6 ψοσὰ ἴῃ ἐπ6 
Β6η86 οὗ οηιγασο (Δη, 1 ὈδΙίανθ, [Π6 ὉΠ]Υ οπθ) 18 
Γουῃᾶ ἰπ ΡΙυΐ. 2, 177 Α. (οἰαα Ὀγ ΥΥ εἰ58.) τὸν καλὸν; 
᾿Αγάθωνα---περιλαμβάνοντος ἐν τῷ συμποσίω καὶ κατα- 
φιλοῦντος. ᾿ 

11. κλάσας ἄρτον καὶ γευσάμενος. Τὶ 18 ποί οἰθᾶτ' 
ὙΠΟ ΠΟΥ τὸ 416 ἴο υηἀογβίδηδ (189 οὗ (ἢ6 Επισἢαγίϑῖ, 
ΟΥ οὗ ἃ σομηπιοὴ πιο]. Τὴ Θϑυ!δν (ὐΟπηπγχθπίδίογβ᾽ 
πγαϊπίδὶπ (ἢ 6 ΤΟΣ ροβί[οη. ὙΠΟῪ {ΠηΚ 6 ψογάϑ Ὁ 
86 ἴο Ὀ6 υπαουύβίοοά οὗ 6 σοπιίϊηυδίίοη οὗἹἩ 1η6 Επ.- 
οἰαγίβέ, νας μαὰ θ6θα ἱπίογγαριθα Ὀγ τπ6 (}} ὋΓ 
1ῃ8 γουϊῃ, Τὴδ πόσο τϑοθπΐ (ὐοτηιηθηΐζδίοσθ, Ὠον,-; 
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δνϑῦ, σοῃηθηοηρ τ τοί, ΒιρΡοβα {Πδὲ 4 0075- 
πΙΟΉ τη 68] 18 66 πηθδηΐ, ἈΠϑ ΓΙ ρ ἴοὸ οὐγ δγεαζασέ. 
ΤὨ6 ΓΟΆΒΟΠ5 ἴον {{|13 Ἰηἰογρτοίδιϊοη ἅγο {ἢ π8 βιιητηδα 
ρ δ Κυϊηοε!. 158ἴ, βίῃς6 κλᾷν ἄρτον 15 ΟὨΪΥ υ864 οὗ 

αἰ, ΦΑΪΥ, ϑ!ποθ καὶ γευσάμενος 15 Δα ἀδά, ψῇ]οἢ 18 
ὭΘΡΟΙῚ ἔουπά ψΠογα {π6 βυθ)οςί το]αῖοβ ἰο {πΠ6 Ευςομα- 
Σἰδί. ϑαϊΐγ, ἴ{ 15 δοΐῖ ργοῦδθΐα (ῃδι {Πς σοἰευταξίθη οὗ 
1: δῃου ἃ ἴᾶνα σοῃίηιοα {1}} ἀαγ-Ὀτγοαϊς. 

Το {Π6 ἀθονϑ γΓθδβοῃβ ἴ πρυϑὲ δα, (ῃδί [{ 15 εογίδ! ἢ 
τ6 Επομαγβί ψὰ8 ποῖ σου γαιησς ψ ἤδη 1Π6 γομτῆ 
ἴ6}}, βίῃσα [κι κΚθ ἜΧΡΓΟΒΘΙΥ Βαγ8 1{ νν 88 ἮΝ 116 ῬδᾺ] ν᾽ 
αἰδοομγοίηξ. ΝΡΙΓΠΘΓ 18. 1Ἢ ΚεΙγ ταὶ ἢϊ8. {16 9 
νου ἢανα ρογηεἀ Ὦϊπ) ἰο σομ Π6 ϑῖθαρ 8116 
{56 Ευςδαγιδί 88 σε] θγαίηρ. ὙΠογοίογο (Π6 ἰδίῖοσ 
ΒΙΒΙΟΏ 56 618 (ἢ6 Ὀ68[ ἰουπαθὰ. : 

Τμδὶ κλᾷν ἄρτον, Θϑρθοί!ν ἤθη {ο] οὐνθὰ ὈΥ ΔΗΥ 
το γπὶ οὗὨ δδίϊηρ, αν ἀφηοία τὸ παζθ α πιραί, 18 σϑῦ- 
ἰλ1. ὍΠι8 1η 97, 856. 6 αν κλάσας (ἄρτον) ἤρξατο 
ἐσθίειν. 1ι 8, ἰηἀοοά, δὴ :ἀϊοτῃ σοϊηπηο 1 ΟἿ ΟὟ 
ἰδαηρσυάαρο; ἰπΠουρῇ ον σὨΙ ΘΗ σοπῆηφα ἴο [Π6 νι}- 
ῶι.. Αϑίο {μ6 ἴθγσηι γευσάμενος, 16 ἰ5 «80 Ἰαἀϊομηδ- 
{τἰςα], δηἀ ἀο65 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ΠΠΠΡΙΥ {π6 οδίίηρ {{]6, 
θυΐ ἀδῃοίοβ ἑαλὶπρ )οο φοηοθγα γ, δὰ 15 υβοὰ οὗ 
ΘΝΘΙῪ πγ68], Ὀο(ἢ Ὀτγοακἔδβι, ἀἰπηθγ, δῃα βῃρρθγ. (δε6 
1ηΠ6 ποία οὐ 10, 10.) ὍΤῇδ τηρ8] ἰῇ ᾳυρδϑίϊοη νν 88 
ἀουθεῖοβ5 τρδάθ ὈγΥ 16 Αροβι[6 ἴο βίγεηρίῃθη ἢΪπὶ 

. ἴοσ Ὠϊ58 ἸΟΏΓΠΘΥ 
11. ὁμιλήσας. ΤΠΪ5 πογὰ 18. ἰο Ὀ6 υἱηάοτγβίοοά οὗ 

οοηυογδαξίοπ ; ὯὨ0 ἀουδὲ οὗ ἃ ρῥίοιιβ Δηα οὐ γίηρ πᾶ- 
ἴυγο. [{ 18 ορβογνοά Ὀγ Ἠειηγιοἢβ τῃ8ι ὁμιλεῖν ἀ6- 
ποίο8 γαπιξίίαν' οοπυονβαΐξίοη, διὰ διαλέγεσθαι (νοτ. 9.) 
ΤΏΟΓΘ σεγίοι αἰϊδοοιῦδο. Ἰηάθαα δ. τη 3} βἰρηϊῆθβ 
ναι Μὰ ς4}} ρ»εαοἠίηρ. ἐκ 

11. ἐφ᾽ ἱκανόν, 8.11. χρόνο. Μοϑὲ :πίθεργοίθγβ 
ΤΟΏΔοΣ (ἢ 15, ““ ἃ ἰοηρ' {{π|6.᾽ [{ ταί οΓ Β66 18 ᾿βιι ίο 
ἀδηοία (ὈΥ ἃ 581π|}}8Γ τάϊοιῃ οὗ ΟΌΓ ΟΝ) ἃ σοοά ευλξέο, Ὁγ 
ὙΠ οἢ 6 πονοῖ ππἀογϑίδηα ἃ. ΝΘΓῪ σΟΠΒΙἀΘΓΔΌ]6 {ΠΠ|6. 

11. ἄχρις αὐγῆς, “ υπῖο {π6 ἄδννῃ οὗ ἐδγ." ΤῊΐ5 
ΡὮΓΑΒ6 ΟσσυΓβ ΒΟΠ) 6 1165 1 [Π6 (Ἰα58ιο 8} νυγ ἴθ γδ; 85 
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Τιοὴρίη. 8, 4. ἄχρις αὐγῆς ἀπά 5Βἰτη αὐ Οη63. ὙΠΕΓΘ 
58 ἃ ΒῈ Δ  ΠἸοη οὗ ἡλίου, ννἰς ἢ 18 Βοιηθί!Πη68 ϑδωρρέϊεα. 
(458 ἴῃ Νιοβηά. οἶδα Ὀγν. ΝΥ εἴ8.), οὐ οὐ ἡμέρας ; 85 ἴῃ 
Ροΐϊγφη. 886. : 

11. οὕτως ἐξῆλθεν. ἘΟΙ]ονίηρ (Π6 δγγίδς. δηά 
Ατὰῦ., 1 ψου]ὰ γοηάοσγ, “ ἐλεμ ἢ ἀδραγίθα οἡ ἢ 8 
Ἰουγηου." Απά 80 Βρίιοὶ. ο]ἢ, δηὰ Μαεηΐβο.. 
Κυϊποοσὶ, ἢονονοσ, [84Κ685 {πΠ6 οὕτως ἰο Ὀ6 γε υπάδῃς ; 
838 ἰηἀροά 1 ΒοΠΊΘ.  ΠΊ68 .18, Ὀι ηοί, 1 (δ!η1κ, λόγο. 
Ουιῖ οὗ Ἰϑην ραββαροδθ ψῃϊοῇ 1 σουϊά οἱΐα, ΟΠ θ΄ 518}, 
ϑιιςο, Ἡοτγοάοί. ᾧ, 89. ἐξέαν τριταῖαι ἢ τεταρταῖαι 
γενῶνται,. οὕτω παραδιδοῦσι τοῖσι ταραχεύουσι. [1 18 
βίγϑηρα {αἰ Βρ. ξδαγοθ βῆου]α ἤανα ἰβίβη, οὕτως ἴο. 
τηθδῇ ἔῤμδ, ἴῃ (ἢ 6 86η86 οὗ ““νΠουΐξ ΔΩΥ γοίγοβηθηΐς 
οὔ 8166 0." [{ 18 ποῖ ὕ808] 1 ἢ (6 βδογοα νυ ΓΙ 6 Γ5 ἴὸ 
του οῖ ὕροῦ δβυςσῇ τϊημίθ οἰγουτηβίδη 68. ὌὌῃᾳ{Ν 

12. ἤγαγον δὲ τὸν παϊδά. ““ 10 18 ποί (οὔβοεγναο8 ΒΡ. 
Ῥρᾶγοθ) 8814 τὐΐθγο {[Π6Ὺ Ὀτουρῇ πηι." Υοῖ νγα τη γ᾽ 
ΨΘΓῪ ψγ6}} οοποϊαάθ {πὲ 1Ὁ ψγα8 ἴηἴο ἐδ γοόοηι.  ὮΘΓΘ 
Ῥαι] δὰ {Π6 τοδὶ ΘΓ βι{{Ἰπὴρ΄, Θηράαρθοά [ἢ ρῥίοιι8 σοη- 
νογβϑίίοη. δι ἢ πη πυ6 ΟἰΓουμηβίδη 68 86 ἔΓΘα ΘΠ Υ 
ομχμεἰ64 ὃν δί. 1Κὸ, ψο, 1 τᾶν Ὀ6 οὐδοσγνϑά, [88 
1ηἰγοἀυςδα (Π6 πηοηίίοη οὗ [6 γοι ἢ 5 θαίηρ Ὀτουρὰ 
ὮΠΠ6Ρ ἃ Π{{|ἰ6 ουὔἱὐ οὗ ρ]δςθ. 

14. ἤγαγον (ἐἤον ὑγομα]) 18 αἶϑο 8414 οορμῖα- 
γἱ 6}: Δῃὰ 6 ἅΓ6 [0 βιρὈ0οβθ 11 νγν88 ἴο ἢ8 μαγϑηΐβ, 
οὐ ταϊδι οηβ.." Βρ. Ῥϑᾶγοθ γϑϊῃδγκβ ἰΠδὲ 10 18. ΟΠΪΥ 

Ἐ ΤὨυϑ γγὸ 347, ἐλε ἀαιυπ οΓ ἄαν, ἩΠιοΝ ουρῆί τόσα ριΌρεεὶν ἴο 
θε, ἴΠ6 ααισὶηρ Οὗ ἀδγ: (6 ψ]σγά Ραΐηρ; ἀογίνεα ἔτοπι ἴπ6 οἰ νϑγὺ. 
ἔο ἄἀαω. 80 ΟΠδιοοῦ: “ὙὍΠα ἄδγ ἀαισεέῆ, ιΠ6 σοςΚ ογαννοῖν." 
1 ΜδῺΥ τεοεηΐ 1 ογργοίεγβ, 88 560}]. δὰ Κυΐη. ἴᾶΚο ἤγαγον 0 

ἀπήγαγον: δῃηὰ {(ΠΕΥ ΔΡΡΘΆΪ ἴο [ὉκῸ 22, ὅ4., Βοιι. []. 9, ὅ96., 
Χεη. Ογν. 4, 81., δὰ Ηεσγοὐοῖ, 7, 8, 9.0. Απὰ (δεῖ Οὐγψεοείοπι 80 
ἴοοῖϊ ἴα νογὰ ἰβ ρ]αίη ἔγοπι ᾿ἷ8 ραγαρῆγαθθ, σφόδρα παρακαλοῦνται,᾽ 
ὅτι Φῶντα ἀπέλαβον. “Πυ8 ἴΠπατα νου δὲ ἢ οςοαϑίοη ἴ0 ΒΌρροβε 
(αι (ἢ εἰξουτηϑίδηοο ͵8 τηεδιϊόπεὰ οὐ οὗ ρἷδοθ. ᾿Βυῖΐῖ, υροη [86 
ὙΠοΪς, [6 ἔοσιηεῦ ἰηἰεγργοίδιϊ οῃ δθο8 Γ πιοτὸ ΠδίαΓΑΙ, δη ρῥγῸ- 
Ὀθαῦ]6. [τ 18 δῃρρογίεα, ἴοο, ὈΥ {π τεδαΐϊηρ οὗ {πὸ (οά. Οϑηῖ. 
ἀσπωϑομένων δὲ αὑτῶν ἤγαγον, δις., Ψ ὨϊοΝ, ννοΓ8 416 ἰηἀεεὰ δι}μ- 
Ῥοαϊτίοηθ, Ὀυϊ (6 νϑῦῪ ᾿ἰεαγπεὰ ΟἸββοβταρῇεγ ἢ43, 1 (δίηκ, Πἰϊ οὐ. 
ἴδε ἴσχυε τἰπη6 ἤδη ἴἢ6 γουϊῃ ννὰς Ὀγουρμῆς ἴῃ, παιγεῖν, ὁπ ἑακίπρ, 
ἐλεὶν ἰεᾶυσο. Βροὶϊάεβ, [ΠῸ Τα 8 ΟὨΪΥ ὁπ ἐχϑηηρία οὗ ἀγὼ ἴογΥ ἀπάγω : 
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«“Αἰ4 (ἢ6γ Ῥγουρσῇξ Πἰπὶ αἰΐσεο, ποῖ {παῖ ἢ6 νν88 πιέγα- 
σιἐοιδίψ οἰγοά. Ἰ)οαάτίάσοα, οὐ (6 οἵπο Παηά, 
ἘΘηάοΓβ ϑώντα ““ αἶϊνα 84η6 ν6]] ;᾽᾿ σοῦ, ΠΥ 6 Πδὰ 
θδ6θη τηϊγδοι οι] ν ἢθα]θα, ἢ6 ψοι] ἃ σαγίδί Ὺ ἤᾶνα 
Βεθῆ. Βαυΐί (παῖ 18 ϑοπηανν δῖ ἀουδε}. 6111 οοη- 
ἐοίνα πὶ {Π6 ϑώντα 1Π|0|168 [ΔΓ τοΓα ἴπ8π ὈΑΓΟΙΥ͂ 
αἐΐυο, πᾶν. ΓΑῖΘΓ γδοουεγεϑά, οΥ αἱ ἰοαϑὶ οοπυαίοδοεμέ, 
ψΠΙΟἢ 18 γοαυϊγοά Ὀγ [ἢ6 ἔοΠ]Πονίηρ, παρεκλήθησαν οὐ 
μετρίως. Ὅν) 6 τηδὺ σοιηρᾶγθ, ἐο0, «οἷ. 4, 560. ὁ υἱὸς 
σου δῆ, ἰ. 6. ““ἢ458 Ὀδ6η τοϑίογρα ἴο μραϊιῃ. ΑἈπά εὸ 
1η6 Ηοῦτονγβ υδ6 ἴῃ6 ΤΠ. δα 8. 88, 9., δὰ 9 
Κιηρβ 1, 2., οοιιραγοα ψιἢ (Π6 δερί. ΕῸΓΣ δὴ ὃχ- 
δΔιηρία οὗ (Π18 86η86, δα  Θυβηογ, ἴῃ ἢ18 [(6Χ., τοί Γβ [0 
Αγιθπά. 4. ὅ. 1 δ)αὰ δορΠοοὶ. Ττγαςῇ. 286, καὶ ϑῶντα, 
καὶ θάλλοντα, κου νόσῳ βαρύν, ΜΝ ἤΘΓΘ {Π6ΓΘ6 8 ποῖ ΟοσΟᾶ- 
δίοη ἔῸγ ϑοαΐίοσ᾽ Β σοῃ)]δοΐαγα σών τε. Εν (πουσὴ 1 
δϑῖῃ ποῖ Ἰρῃοδηῦ (ἢδέ ἰξ τδν ὑὈ6 ἀοίδηἀοα ἴτοιῃ 
Τρυογά. 8, 84. κατάστησειν σών᾽ καὶ ὑγιᾶ" δῃὰ Ἡετγοά. 
4, 76. ἦν σὼς καὶ ὑγιὴς ἀπονοστήση, Δηὰ 8, 14, γεῖ {Π9 
εσπηπιοη ταδαϊηρ 18 θοϊἢ γὺθ δηᾶ εἱερδηΐ, δηά 18 
οοηῆτηιηθα ὈΥ 84 Κἰπαγοὰ ρῆγαβα ἴῃ ΖΕ βου}. Αρδπι. 
660. καὶ ϑῶντα καὶ βλέποντα, ὙὮ ΘΓ 566 Βρ. ΒΙοπιῆοϊά. 
ΤΎΠΟΙ 18, 1 τορϑαῖ, δὴ οἰθρδῆσα 1η Ὀοίῃ ρϑββαᾶρθβ, 
Μ᾽ ΒΙΟΒ του ῃ 8 08 οὗὨ [Π6 Βἰπηρ]6, θυΐ ρδίΠθίς ρἤγαβθο- 
Ἰορν οἵ ϑογίρίυτο ; 88, ἔοτ ᾿ηβίδηςθ, Οθηθβίβ 48, 47. 
εἶπεν αὐτοῖς --- ὑγιαίνει ὁ πατὴρ ὑμῶν ὃ πρεσβύτης ; --- 
ἔτι ϑη; οἵ δὲ εἶπεν ὑγιαίνει ὁ πατὴρ ὑμῶν, ἔτι δῆ, ΜΏΪΟΝ 
ΤΟΙ 8 6 οὗ ἃ 58|1}118Γ ρᾶββϑᾶρα οὗ (6 Τγϑο 8 
οὗ δϑορῆ. (νῃϊοῦ, ΌΥ ἴΠ6 ΨΥ, 4130 σοῃῆγῃϑ {Π6 σοιη-. 
ἴὭοη τοδαϊηρ) ΨἤΘΓα ἴο (ἢ νογάϑ ὁ ΤΠ) ε͵δηΐγα δίδαξον 
εἰ ᾿ϑῶντα Ἡρακλεᾶ προσδέξομαι, [ἰς88 Δῆβννογβ ἔγωγ᾽ 
ἔτι σφ᾽ ἔλειπον ---- ϑώντα. ΤἼδ νογὺ ἰδδιηβά Βαϊίογ οὗ 
ΞΕ βΟΏυ ]υ8 Π85 ΒΘ ἢ18 804] Ἰυάρῃηηοηΐ δηά ροοά 
(8816 ἴῃ ποῖ δορίρ (μΠ6 σοη]δοΐαγο ΟΓ Τουρ, Επηδπάα. 
οὐ διι4. Τ΄ 3, δὅ7. χλωρόντε καὶ βλέποντα. [{1{ Ψψ6Γ6 
ἔγμα (αἱ Ηοδγοῆ. 50 γοδά, 1 νου ϊα οὨΪγ [Ὁ]]ονν (Πα ἃ 
ρ'ο58 δὰ ἐΐθη οτερί ἰηΐο {Π6 ἰαχί, 88 ἴῃ ἃ ἰῃοιβδηά 

ἴῃ [ἢ6 Νενν Τοβίδιηβηῖ ; δῃὰ (Πδὶ ρεγῇδρθ ποΐ νεῦῪ νγ 6 }} ἔουπάεά : 
νΥΠΕΓΟΔΒ 1 [Π6 86 η86 ὄτγίηφ ἐο, ὈΟΓΝ ἴῃ ἴῃ6 ἢ γϑῖο8] δηά τωοσὰ] 8600 
οἐρίαϊίοι, ἴΏθΓα ΔΓῸ ΠΟΙ ΟΓΟΙΒ ΘΧΒΏΊ0]68. 
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ΘΕ 1ηβέβηοοθ. ΕἾΠΑΙΪν, {Π6 ῥγεσθάϊη μδβϑδρ5 
οἵ ΤΗυογαϊάθ5 δηά Ηδγοάοίυβ ἴανα σίνθη Ὀίγἢ τὸ 
ῬΩΔΏΥ Β|Π|ΠΔΓ ΟΠη65, ΨΏΙΟὮ 1 514}} δητὶ βοπιο Ὀαίίοι 
ΟρΡρογυ ιν οὗ ροϊηςηῤ οἱ. 

᾿. 12. παρεκλήσθησαν οὐ μετρίως, “" ἍΕΓΘ ποῖ ἃ {{π||6 
φοτηΐοτγίβα οἱ τε]οϊςβά." δὸ 92. (οσ. 7, 7. ἐν τῇ πᾶρα- 
κλήσει ἣ παρεκλήθη ἐφ᾽ ὑμῖν. δ66 Κ΄0}}ῇ. Τ,6χ.Ψ τῇ ν. ι 
ὅ. ἴῃ οὐ μετρίως ἴπ6Γ6 5 ἃ "πεϊοδῖδ, οὐ ἐϊέοίθδ, ὁ 
ΠΟ ἢ ΘΧΘΙΏΡ]68 το δἀἀυσοά Ὀγ Ὑεἰβ., [,οοβηθγ, δά 
ΟἰΠΟΤ5 ; 885 ῬἢΠ]Ο 77 Β. γεγήθαμεν οὐ μετρίως. ἽΝ εἴδ. 
Ο1[68 ἰβοογ. ἔχόντα ἀρετὰς πάσας, καὶ ταύτας οὐ μετρίως, 
ἀλλ᾽ ὑπερβαλλόντως. Βυΐ ἐῤαὲ Ῥαββαρα 18 ἢοΐ ἂρρο- 
86, βἰποὺ ἴῃ ἐξ τῆ6γ6 18 Ὧθ9 1Ποί68. τ κα ἮΝ 

18. ἡμεῖς, 1. 6. Ιλικο, ψίτἢ ἢ6 ΟἸΒΘΓ σοιηρδηϊοηϑ 
οἵ Ῥαὰ). “Ασσον. ΤὨΪΒ "γὰβ 8 οἷν οὔ {Ππ6 ΘΓΓΙΓΟΤΥ͂ 
οὗ άγβυϑ. δ8ὲ (δ δγ. δῃὰ δβρϑοία!γ Ὁ εἰβίθιη. 
Οὕτω γὰρ ἦν διατεταγμένος, "“ ἴογ 80 Βα Ὠδἀ δρροϊηίοά, 
ΟΓ ῥΪδηπϑα." ΤὨΐβ ι86 οὗἩ {6 βετέδος ρϑϑβδβῖνε ἰῃ 8 
8ΟΌΨΕ 56η86 18 ἐγε]μθηΐ τη {πὸ δὲ (δϑϑίσαὶ ψυο.8 : 
ΒΟΓ 18 ἐξ υπέποψῃ ἴο {Π6 1,1 σηθ8, δεο Μυηίῃδ 
οῃ΄ (ς, δπὰ Ῥαεσγιζοῆ οὐ ϑαηςί. 1, 15, Φ. Υείβ8: 
ΔΡΕΥ σδοπιράγοβ ϑίγσαῦο 889 ο. οὕτω γὰρ διετέγακτο 
Ἡομπηῖΐος" 81 ρᾶτοα οἰ68 Ποιη βίῃ. Ὁ. 98. ἦν βεβου- 
λευμένος" Δ 4 “οβορἧ. Απί. 4, 4, 4. εὐχὴν πεποιημένοι, 
εἰ μανίηρ τηδδ ἃ ῬΓΔΥΘΓ, ΟΥ νον." ες 

18 «μέλλων αὐτὸς πεδεύειν. Ὑ ὮΥ ῬΔᾺ] ἀϊὰ ποΐῖ σῃοο59 
(0 ᾿ἴδΚα βιῖρ,. θυ! πεξεύειν," [6 (οιπητηρηϊαΐοτβ νᾶ- 
το. δἷγ βρθοιυϊαίθ. :Α͂ Γαρίάθ “δὰ ΜβηοθΠ]μ8 8.ρ0- 
Ῥαδα 11 γγα8 ἴῃ Ὁγάογ [0 οδ]] οὔ βοιὰβ (ἢ βε 18 σοη- 
γεγίβ, δηα ΘΥ̓ΔΗρΡΘΙΙΖΘ ΤΏΟΓΘ ὈΘΙΒΟΠ8, Οἵ ἴο βδϊ 8δη 
δχϑιηρίο οὗ τηογςδέίοη. ΒοοΪα {Π]1}}κ8 10 τνᾶϑ .ἔου 
με βακὰ οἵ ἔγεογ ἱπίδγοσαγϑθε στ Οοά ἴῃ ΠΙ8 βο ὰγῪ 
γγαὶΚ. Βιιΐ 1ἰ 15 ῥγοθδῦ!α ἐΠπαΐ. δοτηθ οἷ ἢΪ8 (156 10}65 
4 Ττοδ αοοοπιραηπέεα Πὶτ ς Δη δᾶ ἴο 86 οἰοτ. γθᾶ- 
ΒΟΠ5 Π6ῪΥ 86 ἴοο ἔλε- οίομθα, Μ|ιοἢδ6115 δὰ δίοΖ 
ςοη]δοΐαγα {π8ΐ [ἃ 88 ἴῃ ογάδγ ἴο δνοϊα {Π6 βῆδγε οἵ 
{86 68. Βαυΐ ἴ( 15 αἰ οα] ἴο 866. ον ἐμαί οσουϊάᾷ, 
ΒΕ; βίησθ (85 Ηρ πεῖς ἢβ ἀπά Κυΐη. οὔβθῖν6) [6 
ψοῦυα 6 Ὧο 8δΐθσ ὈγῪ ἰαπᾶ τμδῃ Ὁγ βθοὰά. Κυϊῃοοϊ, 
ἱπάροά, ρίνοβ Ἂρ {6 Ροϊπί 85 ἀθβρογδίβ. 
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;: ἼἘ6 πιοβῖ πδίυγαι δῃὰ ργορδῦΐα γθαϑοη 1 ἤδνα γοὲ 
Β66Ώ, 15 {ῃδὶ δϑϑίρηδα Ὦγ τ. Ἰ)͵οάατιαρθ, ΠϑΠΊΕΪΥ, 
παῖ 6 πιριί (Π18 ΘΠΏ]ΟΥ ἃ {1{{16 ἸοηρσΘΓ [6 σΟΠΊΡΔΗΥ 
οὗ 15 (τ θηάβ δἱ Ττοδβ. Αηά {Π|8, 1 {Π|η1Κ, ννὰ8 α 
τοᾶϑοη, δυΐ ποῖ [Π6΄ οπέψ, οἵ οὐΐεῦ οπθ, ψῃϊο ἢ τνᾶ5 (ἢ 
Ι τιϊϑίακα ἢοἱ), ἴο δνοιὰ {6 ἰδαϊουβ, ᾿ΓΚβοπιοθ, δηὰᾶ 
ἀδηρογουβ οἰγουπηπανίραίίοη οὐ ἴῃ6 Ργοπιοηίοτγυ. οὗ 
1,δείγυμ)," ψὨϊοῆ οχίθη 8 ἃ ἰοηρ ΨΑΥ ᾿ΐο ἐἢ6 868 ; 
ἰηβομγ οὗ {πὶ [ἢ6 ἀϊδίδηοο ἔγομι ΤτοαΒ [0 .4.3808 18 
δου ομδ-Πιγὰ βῃογίας ὈγῪ ἰδαῃά τη ὈΥ 8βεᾶ. [η- 
ἀεοοά, δά 1 Ὀδ66ῃ οὐρθ-Πγὰ Ἰοηρσογ, ἢ6 ψουϊὰ πᾶνο 
Ὀδοη υϑι1Π6α ἴῃ οἰϊοσδίησ ἴο ρὸ ὈΥ͂ ἰαπά. δὸ δίιη-.. 
Ῥ ἰοῦ 5 οἡ Ερίςοΐ. Ρ᾿. 9. (εἰϊοα ὈΥ ὟΥ εἴ8.) {6115 υ8 {Πα 
(ὐδίο τορϑθηϊθα οἡἱυ οὗ οἕϑ {πἰηρ ἴῃ 18 ψΒοΐο ΠΠἴδ, 
δηὰ (ὰὺ νὰ8 σοίῃρ Βοιῃονογα ΟΥ̓ 8ΠΠ0 ψῆθη ἢς 
ταῖσι αν σοηθ Ὀγ ἰδαπά. Δηάᾶ Μίςοδδθὶ Αροϑίοϊ!υ8, 
1 ἢ15 2ὅ4(ἢ Ῥγονθσγν, βᾶγ8, “" [ἢ γοι σδῇ ρῸ ὈΥ ἰδῃά, 
ἄο ποί 80 ὈΥ Μδίοτ." 
. ΠΕεξεύειν Βῃου]ὰ ποὲ Ὀ6 τοηάογϑα “ ρὸ οἡ 70οέ," ὃδυΐ 
“ἐ ρὸ ὧν ἰαπά," ἴῃ ψὨΙΟΝ 86η86 ἴῃ6 ψογὰ 18 υ8664 ὈῪ 
(86 Ὀεδί ψγιῖοιβ. Απά 80 σεϑὴ 18 υδοᾶ 1 Μαίί. 14, 
18., ΔΏα Μεγ 6, 88., δηὰ τϑαι θη ἴῃ ΤὨιογ 468. 

, 14. αἷς δὴ συνέβαλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ασσον, ““ ΘΠ ἢΘ 
ῥαά Ἰοϊηοα ψ 1," 1. 6. Ἰοϊπϑα ὰ8 αὐ Α3808. Συμβάλ- 
λειν ΒΙσϊΠ68 ΡΓΟΡΘΙ͂Υ [0 Ἰοΐῃ Παηᾶβ ἢ, ΤῸΓ ψθδί- 
ΘΥΘΓ ΡΌΓΡΟΒΟ, ψΠΟίΠΟΥ [ῸΓ σοοά οἵ δν]] ; Ὀυΐ 1 680 
ἀδηοΐθβ ζἜΏΘΓΑΙΥ ἴο ζόγηι α γμποέϊοη υὐἱἐξ; οὗ νὨΟΒ 
ΒΟΨΘΓΆΪΙ ΘΧΔΘΙΏΡΪ68 816 δἀάυοοα Ὀγν ΕἾβποσ, Κσοῦβ, 
νείβ., δά Αυρῖκε, Ἴσον ἴγοαι 6 ἰαίοσ αγοοκ 
ὙΓΙΙΟΓΒ; 48 Φοβθρῇι5, Ρ]αἰδγοῦ, δηα Αστγίδῃ : (Ὠουρἢ 
1( 4180 οσσιγβ 'η οι. Οἀ.. ὦ. 259. 

.. 14, ἀναλαβόντες αὐτὸν, ““Μ͵ὸΟ ΤΟΟΚ ἢϊπ π." ἱ. 6. οὐ 
Ὀοατά. 8. 18, 81. Δηἀ 9 Τίη). 4, 11. 

. 14. Μιτυλήνην. Α οΟἷΕγ οὗ 1,6βθοϑ, τόσα οοἰουγαϊοα 
ῬΟΓΒΔ4Ρ8 ἴογ 118 θδδυίν (ἤδη 118 81Ζα ; βίπηςβ Οἷς, Οτγϑδί, 

Ἐς ἰδ ν }} ἱποόνσῃ ἴπδἰ οὐἱηρ; ἴο ἴδ6 ἐρῃμογϑῆσδ δηἃ ὑῃ δῖ} 1} 685 
ἵη ἴΠ6 πανὶ αϊίοη οὔ (ἢ δηιθηΐβ, (Π6 ἀοιθ]ηρ; οὗ ῥγογλοηίζογἝθβ σγθ8 
ἴο ({Πδ) ἃ ΨΟΥῪ βογίουβϑ πιαϊίΐευ. Αηὰ ρογίιδρβ {18 νου ὰ βυρρίνγ ἃ 
ΓΘΆΒΟΩ ΨΥ, ἰοναγδ (Π6 οἰοβα οὗἁ ἢ᾽5 Ἰοῦγπευ, αι} ταν Ὀ6 βυρροϑθεὰ 
(5 δοπιε ἐϊιὶπί) ἰο Ὦδνα βροης Ὀγ ἰαπὰ ἔγομι Ῥιοϊεηδὶθ ἰο Ὀιϑᾶγαδ. 
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ς. Β0}]. Ο. 14. 580}]68. 11, ““παίυγᾶ οἱ ἀθβοσιρίοη6 
δοα!Πείογπι, εἰ ρωϊολγιἐαἷηθ ἴῃ Ῥτί18 ὩΟὈ1118.᾿" 
Αμᾷὰ Ηογϑςθ, Ερ. 1, 11, 7. ρῖνοβ 1 (η6 Φριίδοῖ ρεΐ- 
οἤγαηι. ὅε6 δίγαρο 916 ἢ". 1ὴ δίορι. ΒυζΖ. 1 15 
τι 6η Μυτιλήνη, 88 480 Οἢ σοἰηβΒ. Απά (δὲ [ἢ 5 18 
{Π6 ἔτι! 6 ΟΥ̓ΠΟΡΤΔΡὮΥ, 18 886 γιθα ὈΥ 8Δῃ δηςθηϊ ρΓϑιη- 
ΠΛΔΓΊΔη, ἀ6 Βαγδαγιὶδηιΐδ, Ὁ. 1056; ψΠοἢ 18 Δρρτγονοά 
ΒΥ Νο58 οη Μεῖϊα, Ρ. 201, ψδϊοἊκη. ἴῃ ἢ18 ϑοῆοὶ,, δηὰ 
τηοβί πηοάργηῃ (ττῖο9. [{15 οιυιπὰ, ἴοο, ἴῃ ἰἢ6 τηοβὲ 
ϑηι,6ηΐ ΜΑΝ. οἵ Τηυοσγά., δῃὰ 18, 1 (Ὠ]ηκΚ τΙρῃγ, 
ϑαορίεα 1ηἴο {π6 ἰοχί ὈΥ ΒοκΠον. , 

1δ. κατηντήσαμεν ἀντικρὺ Χίου, ““πὸ πιαάο τ 6, 
οοβϑῖ οὔ ΟἸ]οβ :᾿ ἀουθ.} 688 σουηηρ ἴο Δησῃογ. ᾿Α»- 
τικρὺ ἴα Ἔχρίαϊηοἃ ὈγῪ Ηδρβγοὶ.. κατέναντι, οὐ. 8668 
ἩΗοτοάϊδῃ 1, 14.,, (8. δηὰ Υ͂οἴβ. 1 Ϊος. 

. 1δὅ, παρεβάλομεν, ““ψ͵ὸ τηαάς ((ἢ6 σοαδβέ ΟἿ) 84-- 
τη 08." ΤΠῚ8 Β6η86 15 ἰγθασθῃΐ ἰὴ (Π6 αβί ψσγιίογϑ. 
Μυπίδα οἰΐε8 Ὠίοάον. δῖος. 104 ν. παρεβάλομεν εἰς 
Αἴγυπτον. Απά πιιπΊθΓΟΙ 8 ΟΧΘΙΏΡ68 ἃγα δα ἀπςοά Ὁ 
γγειϑίοίη. [{ 15 ἔουπά, ἴοο, ἴῃ Τυογἀά68. τ 

16, 17. ἔκρινε γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν ἜΦε- 
σον. Διο κΚηδοσ, δηα βονοσὰὶ τοσοθηΐ Οὐ ςβ, τ Κ᾿ 
τΠδὲ [86 ἐγ τοϑαϊηρ 15 κεκρίκει, ὙΠΙοἢ 158 ἐουπά ἴῃ 
ΒοΙη6 ἴθη οΓ οἰανθῃ Μδ 5. δηά (6 ψαὰ]ρ. ὍὙΠοΥ οὉ- 
Βοῖνα (ἢδί, 1ὴ (18 γογὺ θοοῖ, [ἢ 6 διυρτηθηί 18 οὐ 6α. 
1 «ςδημοί, ΒΟ ΛΟ, ἀρρτονα οὗ (ἢ}5 δἰιογαίΐοη. ΕῸΓ' 
ἐποιρἢ κεκρίκει 4068 δϑθπιὶ ἰὼ ἀδῆηθ (ἢ6 {1π|6 ΤηοΓΟ᾽ 
δοσυγαίοϊγ, γαῖ ἴΠ6 ἱπιρετίβοϊ δπὰ βθοοπά δογίβί δγβ, 
οἴϊοη υ36ἀ τὴ {Π6 86ῃ86 οὗὅὨ (6 ρ]υροτίεοι. 6514 68, 
1{18 80 τη ΘΑ 816 ἴο δοοοιιηΐ, ἔοῦ {Π6 οὔδηρα οἷ 
ἔκρινε Ἰηΐο κεκρίκει {Π8Π ἴῃ 6 σοΟΠΓΑΓΥ, [δὲ {Π6Γ6 οη΄ 
6 πο ἀοιιδί “πὴ κεκρίκει 15 ἃ παραδίορθωσις. Αῃηᾶ {Π18, 
15 σοηῆγιηθα Ὀγ 118 θοϊηρ ουπά ἴῃ ἰπς (ὐοἀ.΄ (δηΐ.. 
Α5 το {6 υ!ρ., 1 15. Ῥ[αἴη {παῖ, σοπβι ἀθυηρ [ἢ 6᾽ 
᾿Ισθηβα ψΠϊοΐ ἰγδηϑδίογβ δ] 1ονν {ποιηβοῖνοϑ, ᾿ἰἴ σδἢ δ6᾽ 
οὔ πο ψεῖρης. [ἢ οὐ ΕΠρ 5} νογϑίοη, ἔογ ᾿πβίδῃςα,. 
1 18 τοηάογοιὶ “6 λαά ἀφίογρμη!ηθα.᾽ Ἐ 

ἘΞΈτοπι {Πἰ8 ἐχργαβϑίοη ἰΐ ἴδ ἱηξεγγεὰ ΕΥ̓͂ ΤΏΔΠΥ Οοιηπηεηίαίο 5, ᾿ 88 
Ῥεαγοο, οδάτίαρε, αῃὰ Κυΐηοοὶ, μὲ Ῥϑὼὺ] μδὰ ἀέγεά δε τἠὶρ ἱπ: 
ν ἱοἢ Πα 56 1164, δ! Μ᾿ Ὠΐο, (μον ΗΚ, νγϑ8 (Π6 δδ 6 85 [ῃρῖ εἴδν: 
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..10. ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ε. τ. ᾽Α.»᾽ 
“ (ῃ4ὶ πα τηὶρῃξ ποῖ ἤἢδνα ἴο βρθοῃά {{π|6 (νίΖ. »ηογ"ὅ 
ἀἤδη 8. ρΡΙ4η58 δά πη ε)." Ὅηδ Νογά χρονοτρίβειν 18 
80 αν δὶ Γάγθ. ιεἴβ., ονϑνεγ, δἀάυσοβ οχδηρίος 
ἔγνοια 16 δοποὶ. οὐ Ὑπιογά. 8, 88., Ρπά. Νεηι. 8, 

ἴῃ Πα βα δὰ ἔγοπῃ Ῥμ Πρρὶ. Απὰ ἴΠῸΥ δαρροβα {παῖ ἰξ δἰδὶ ἴῸγ 
εἶπ ἴῃς ἤνα ἀαγϑ πα γοπιαϊῃεὰ δἱ Τγοδβ. Τῆϊΐδ, {ΠΟΥ (Ὠΐκ, 18 ουη- 
βτιηδά Ὁγ [8 δέορρὶπα (ἴνα 8871} δἱ Τγορυ ατη. Τῆδ ννμοὶα Ὠγροίπο- 
δἷθ, Ὠοννόνογ, 18 ἔουπαθὰ οὐ τηϑῖα οοπ͵εοΐυγο, δης {Ππλῖ ποῖ μγοδα)ὶς 
ἀη ἰἰ5ε1[.-. Ὅγ)ὲ οδπηοὶ βιιρροϑθα ἴῃ Αροβίΐς ννου]ὰ ὕες τίοἢ ἐπουφῆ ἴο 
Ὠῖγε ἃ 8Πῃἷ0 ΤῸΓ δἰπηβο! ; Ὡο εν νοῦ ὰ Πα οὔοοβε Ὁ Ὀυγίδε ἢ 
Ομ ει Ὀγοίδιθη. . Δπὰ ἂἃβ ἴο ἴῃ ραββϑαίεδ ΟἹ νυῃίοἢ ἴ{ΠΕῈγ ἰποϊϑί, 
1ΠῸῪ το ἢν γγονα ὯΟ 806 ἢ} {πἰηρ. ΜΠ ΘΙΠΘΡ ἢα δα !]δά ἡ οτὰ ἀ8δι8 ἴῃ 
{{|6ὸ βαιης δῃΐρ {πὶ πδὰ Ὀὑγοιρὴῆϊ πα) ἰο ὙΓΟΔΒ 8 υποεγίαίη, βίποα 
οι ίηρ ἦν δα, Οὔς ΤΑΥ͂ ΟΥ {6 οἴπαγ, Βυϊ Ἔνθ βδιιρροδίπρ, ᾿ἴ ὙγεΓα 
80, γεῖ ἱΐ πρὶ δἴδυ 86 ἔνε ἀδγο ΟὨ σοιαπηεγε αὶ Ὀκιδ᾽ ὅ688 ; 88 ἴΠεδα 
οοαϑίειϑ σου ὰ πᾶνε ἴο ἀἰδοῆαγρε ραγί οὗ (πεὶγ σαγρὸ : οὐ {Π6Υ τηῖρ 
Ὀε ἀειδίηοά Ὁγ σομίγαγΥ ννἱη 45 οὐ ὈδΔα νγεαῖ Π! Ὑ. 

᾿ ΝοΙΓποΣ ψν}}} (ἢ νογά8 μείναντες ἐν Τρογιλλίῳ τονε 8δηγ ἰδίηρ ; 
ον ΠΟῪ τηϑγεὶγ ἱπηρὶγ {παῖ τἢ6 γον δέαϊὰ ἴπ6 εἰ αἱ ΤΥΟρΡΥ Πα ηΊ, 
δΔηᾶ, 88 Ὑ6 ΠΊΔῪ διΡΡοδα ἔγοιῃη {πε δίιγε οὗ [6 ἴεγτῃη, δρεηὶ δὶ οὐ 
δἴοτο. ὙΠεη 88 ἰὼ ἴπα ννυγάβ, “" δά ἀείεγιηϊηδὰ ἴο ο4}} δ Ερ]τες 
δυ8," ἰζ πορὰ οὐἱ δ6 ἰηΐεγγοα ἔγοπι {6 πὶ {παῖ Ῥαὰΐ βυγροβοὶν δπὶ- 
δαγκεο οἡ Ὀοαγὰ βυιοἢ ἃ νεϑβαὶ ἃ8 βῃουϊά ρῸ 85 ᾺΓ 88 ρολδι ὉΪ6 [ῸὉΓ- 
Ψαγὰ αἱοῃρ; πε Αδἰαίίς οοδδῖ, δὰ ποὶ ἰουςῖ δὲ Ἐρβεδιιβ. γε δἵδ 

ἱ (υ]ὰ ολαέ εἰαν Ῥάυϊ ἀπὰ [ἷ8 οοπιραηΐοῃθ ἰηδάδ αἱ ἡ οίμς, Ὀι ἱξ 
ςομ]ά ποῖ θ6.8 τοῖν Βῃογί ΟὨΘ, 48 Ἐρίνεβδι}:β ννγ88 δυουϊ ἃ γ᾽ ὃ ζΟἸ ΓΠΘΥ͂ 
ἤτοι ΜιΙϊείαβΒ. [τ τνουά μγοῦδῦϊγ ὕες αἱ Ἰεαϑί ἃ ὡϑδοζ, δηά, ἴδ τῇ 6 
ψοβ86} συογα ἴἢα δαηδ, {πἰ8 δἴαν σου]Ἱὰ ποῖ Ὀ6 οσςαδίοηδα ὈΥ βίγεββ οἵ 
γιοδί ον ; οἰξογιννβα Ραυὶ νου ποῖ πανς νοπιυγεα το δοη 90 λυ ἴοῦ 
(6 Ῥγεβογίοτθ. 311}}, 85 ἴλικὸ πιεπίϊοης Ὠοϊδίην Οὗ ἃ οβάηρχε οἔ 
νεβ8εῖ, [ἴ τῆλ ἢατὰ δδοθη ἴδε 581}}6 ; δη( ἴἢτι8 ἰξ ἴῃς. νόβδβεὶ βίαἰ ἃ ἔνα. 
ἀλγβ αἵ ΤΤοδδ ΟἹ ΟΟτΩγ ΓΟΪΔ] ὑιιϑ: Π658, 80 ἰΐ τηϊσῃΐ, ἴογ (Π6 δδπ)6 
ΒΟΆΒΟΠ, δίαγ δεῦεη, ΟΥ πΊΟΥΘ, δἰ 80 ρο)ϑιΐοι8 αηὰ Ὀρυ]οηΐ 8 ΟἿ ἃ5 
Δα είι9. Τὸ πιὸ ἰΐ βοδείωβ ἰβῖ Ῥδϑὺ] δηὰ δι͵β σσεηρθηίοην ἀεροράοὐ ἔον 
» ρὲ βάδϑαρο Οἢ δ ἢ οοδβίϊηρ νϑϑβαὶβ ἃ8 (ΠΟΥ δουϊά τρθος σὰ ς 
ὉΣ αἵ 91, Φ. ἴἰ ἰ8 βαϊά τῇαί, δῇἴϊογ πανίῃρ γεδοποά Ῥαδίαγα, (ννὨΐς, ἱξ 

Θοδη58, νγα9 ἴῃ Ἔχίετι σῇ τῃ6 νογαρε υπάογίβαη ὈΥ͂ [Π}98 Μδοοδοηΐδῃ 
οὐδβείοι,) πον πιϑὲ ϑἱέδ ἃ νεϑϑεὶ βαρ ἴο Ῥμεηϊοῖα, ἰῃ τ ον {ΒΕΥ 
ἐοοῖς μαϑεάζε. ἜΠεη ἀρδίη ἰπὰν ἰαπάφα δί γε, Ῥοσο τἢ6 δοὶρ 
86 (0 ἀἰδοπαῦρε δος σαγρῸ, δὶ ἸνΏ1]|6 ἰπαὶ ννὰ8 ἀοἰπρ οἰαἰα δα 
δενεὴ ἀαγ8 ἱπεισιιοιίηρ; ἴῃς ἀϊδοίμἶε6. Ὑβεηοα ἴΠῸῈῪ ψεηΐ ἰο Ῥίοϊα- ἡ 
εηαὶβ, Ἰσῆετα ΠΟῪ δια πὲ ἀδν, δια. 

ΑΙ] τΐβ ῥ᾽αἰἶυ 5βοννβ τἶνα ὀγβέετῃ σῃ ψὨΐο Ῥαμ] δὰ ἢΐβ οι ρα- 
αἰομδ δοϊεὰ. Ταϊκίηρ {πεῖν Ρϑβϑαρθ ρῇ Ὀοδγᾷ βυοῖν σορϑίῖπρ' τ 6586}6 
εἰ νουϊά Ὀε ΠΠΚΟΙγ ἴο0 σΟΉΥΘΥ͂ ἰδεῖ 539. Βρθϑα ἶγ 88 ροββίθ]6 (0 Φεγυδβα-. 
Ἰδπι, δἵ τ6 βαπηῆα τἰπ|6 εἰ γος ρ; ΕΥΘΙῪ ορρογίυπϊΥ αβυγάθα, ὑν (ἢ 
οἵορν»αρδ οὗὨ τε56 'νεβ886}5, ἴὸ δαϊιιΐς δῃὰ ἰηϑίγαςι (Π6 Ὀγείγεπ. 
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108., Εὐυϑίαίῃ. σα οι. ΠΠ. ν. 1447 ὅς 1450., δηὰ 
Αηϑδϑιοί. Ηδει. [,. 8, 8. σἱ δ᾽ ἐ ἈπΩΙ τοῖς διπλοῖς χρῶν- 
ται ὅταν ἀνώνυμον ἢ καὶ ὁ λόγος εὐσύνθετος, οἷον τὸ χρονο- 
τριβεῖν. ᾿πβιοδα οὗ {Π|8, [Π6 Θαι!οσ (]δββίοδὶ ἩγΙ6Γ8 
186 διατριβεῖν τὸν χρόνον, Δ ἃ Βοπηθ Π|65 ἰθᾶνθ χρόνον 
ἴο Ὀ6 πῃάοτιβίοοά; ἀπά 80 ΤΠυογάϊά65 ἐγθαιιθηῖ νυ. 
ΘΟΠΊΘΕ 65, (00 (48 Ναίοκη. βυρσραβί8), [ΠΟΥ 86 1π 
{86 ῥΙαοθ οὗ 1. κοπτάϑειν, στραγγεύεσθαι, τριψημερεῖν, 
ἐλιννύειν, σχολάϑειν, δηθύνειν, χρονίδει. ““ 

Βν “ϊα, ᾿ξ τηυϑὲ ΡῈ οὐβεγνθά, 15 τηϑαπὲ ᾿Αϑία ριο- 
ΡΟΓ, 1.6. ζοπία, δῃ ἃ οβρϑςοῖα!ν ρὝσδιδ. ὅο δίσαθο 
14. ᾿ἴη1Ὁ. (οοα ὈὉγ Ῥεἴβ.) περὶ τῆς ᾿Ασίας τῆς ἰδίως λε- 
γομένης Ιωνίας. Νον ἴῃ6 ΑΡοβί]6 Κηον. {Ππ80 1Γ 6 
ψοηΐ {Π|{Π6γ, [η6 ρθορίθ ψουϊὰ ποῖ βαβϑν ρᾶγί ψ] ἢ 
διπὶ ; τ 8116 1Π6 ργεδδυέογς ψουϊὰ ποῖ Π6 80 ργοβϑίηρ, 
δίηοα {ΠΟΥ οουϊά μεῖον Ἰυάρσα οὗ (Π6 ψεῖρῃΥ τϑᾶ- 
8008 ΨΠΙΟἢ Ἰπαἀυσθδα ἢ! ἴο ψίβῃ ἴο Ὀ6 δἱ “60 88] 6 πὶ 
αἱ (6 Ῥεπίθοοβί, ψῃϊο ἢ ταϑϑοη8 ΟΠγγϑοβίοιῃ, ν ἡ ἢ 
ἢ!15 δοσυιβίομηδα Ἰυπαρτηθηΐ, 866Π|8 ἰο ἢᾶν6 ΒΟ 6 55}}}|Ὁ 
ἀϊνίηοα, ὨΔΠΊΕΪΥ, ἢ ογάσν (ἢδὲ ἢ τπηὶρἢς ἐΠΘΓ ΌΥ Βᾶνο 
85). ΟρρογίπηΥ οὗ τηροιϊηρ ἃ ργθδίθυ ὨΠΠΏΌΘΓ οΟ 

᾿ῬΘΟΡΪΘ ἔγοπι δυάδα δῃᾶὰ οἴμοσ δοῦν {Π6 ἀδγβ Ὀοϊηρ 
[6 ἰοηρσοῦ {Π8η αἴ ΔΥ οἴμοι ἔδαϑί ; 1ῃ σοῃβοα θῆςα 
οὗ ψῆ οι (848 1)οα ἀν. οὔβθγν 68) 8016 ᾿ΟΌΓΠί65 τηῖρδς 
Ρογῆαρβ Ὀ6 βανοά, δηἀ ΠΊΔΠΥ Ὀγο)υα]ο685 ἀραϊηδβέ ἢ 18 
Βόγβοη δῃά υλἱηϊβίσν ον αίβα ; ἀηα, ΨὨϊοἢ: 85 ρᾶγ- 
Ἐἰσ]ΑΥν σοηϑίἀβγϑῦ]θ, (Π6 τρδάϊθϑῦ δη4 68 ὀρρογ- 
τὰ ἰακθη οὗ αἰβισιθυ !πρ' ἴο΄ (Πο86 Ψ6ν 8} Οἢτ19- 
εἰδὴ8 (πὶ ἰἰνϑὰ, ρϑγῃαρβ, δ ϑοῖηβ αἰδίδβησα ΠῸπὶ 
δογυϑβαίθιῃ, (ἢ6 41π|8 ψ 1 ψ ἢ] σἢ ἢ6 88 σμαγρδα.᾽ 
΄,. 17. μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. 
Ἑτοῖὰ {Π686 Ψψογάβ, σοπηραγεὰ σῇ {Ππ6 Φ6.ἢ νογβο, 
ΘΓ {Π6 88Π16 ρΟΙΒΟη5 ἅγα οδ ρα δίϑλορβ, τ Ὧο ἃγὸ 
Βαογθ βδιγυγ δα τρεσβύτεροι, Εἰάον8, ΟἨγγβοβίομῃ, 8. 
ΟΝ Πμδοάοτει, ουπηαπῖι8. δΔηα ᾿ΓΠΕΟΟΡΉΥΪΑςΐ, 
δνα ἰπΐδγγοα {Πΐ [ἢ6 β881ὴ6 ῬΘΊβοῸη8Β Ψθγθ, ἴὶὴ ἰῇρ 
Βυβί δρϑὰ οὗ 86 Οδυγοῖ,, βιγίεαὰ Βίβῃορβ, ογ Ῥγεβθυ- 
(εΐ8, Ἰ0 ἀἸΠθγοηηγ. 10)γ. Ηδηγηγλοη, οα {Π6 σοηίγατυ, 
διὰ οἰμόγθ, σοπίεη (μα {πὸ 'νόγά πρεσβύτεροι, 
Εἰάενο, Ἰδγα᾿ 9σηιῆθθ οὐἱγ έδσρο; δῃά. θοϑσδιιβο 
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{Πα γ6 1168. {[|18 οὈνίοιι8 οδ]δοῖΊοη ἀρϑίηδβί {Π|158 Ἰῃ 6. 
Ῥγαοίβίίοη, τἢδὲ θη (ἤθγα τηυϑὲ ἤᾶνα ὈΘΘη ΙΠΔΏΥ͂ 
ΒΙβῆομβ ἴῃ (86 ΟΠαγοῖ οὗ Ἐρἢδβιι8, βίησα 41} [ἢ 686 
ΕἸάοτβ ογθ ο] δα ἴτοαι τε ΒΆΝ 6 δηβϑίνοῦβ, (παῖ 
{πο86 ΕἸ ογβ εγα 8}} εἰ6 Βιβῇορϑβ οὐ ᾿Αβδία, δῃαά β8δγ8 
ἰῃαιὶ Ῥαμὺ] βεῃάϊηρ' ἰο {6 πηοίγοροϊ! !β οὗ 4.84, ὈΥ {δὲ 
688 ζᾶνα ποίϊςα ἴο (6 Βίδῃορβ οὗἨ Αϑ|4 ἴο σοιῃβ 
ἴο ἢ. Τἢ]18 Πδ σοῃῆξπιβ, 15, ἔσο [16 [ΘΒ (ἸΠΠἸΟΗΥ͂ 
οὗ Ιγεπϑθ8. ὙΠΟ 88 γ85 ΤΠΘΥ ψΟΓΟ σοΔ|164 δὸ ΕΡ] 680 οἵ 
ΓΈ ]14018 ΡΤΟΧΊΠ18 (νι 1005 ; ἔτοιη ΕΡἢ 688.8 δηΐ {116 
Ιεϑί οὗ 16 οἰ[168 ἰμδὲ ψΓῈ ποᾶῦ; Φάϊν, ἔγοίη (ἢ 6 
ΨΟΥ5 οὐ [η6 ἐεοχῖ ; ἴον (6 ἤοοϊ,, βὰγ8 "6, τνγὰ8 ἢοΐ {Π6 
ΟἸὨ γι βιδηβ οἵ οἣβ οἰἵγ, θαϊ (ἢ6 (ΠΓΙ5:18}5 οἵ 411 Αϑ18 ; 
{Π086 ψὶ τῇ ν οπὶ Ῥαὰ] πδά θδθηὴ ἔγοηι {π6 ἢγβί ἀδΥῪ 
6 οδπιθ ἰο Α5318, νϑγ. 18., 41} διιοηρ οι ἢα [Δα 
βσοΠ6 φγοδοίην (ἢς͵ Κηράοπι οἵ αοὐ, νογ. 25. Βυϊΐ ἴο 
(86 ἤγδβί ἀγριμηθηΐ [{ τηΔΥ θ6 δηβδινογοά, ὅς. (ὙΠ 0γ.) 
ΤὮο ἰοραγπεα (οπιπηοηίδίογ (πῃ 81}}0]01}8 Βοπ|6 8ῆ- 
ϑΘΓΒ ἴο [16 ἔογοροίηρ Δγριιπχοηίβ, ἰοῦ ψ ϊοἢ 1 πηι 
ΤΟίδσ ΤΥ τοϑάοεβ ἴο ἰῆς6 ψογκ {861 ἢ οσάοσ ἰο θ6 
4016 ἴο τηἰγοεέϊησα {ἢ 6 ἔΟ]] ον Πρ᾽ ΘΓΥ τηδϑίοευ, δηᾶ, 
 «ἰἸἶΚ, σοποίιιϑῖνο οὐβογνδιϊ ἢ 8 τῆ, [86 ρθη οὗ 
Μεαγκὶδηά. ! 

Ιγϑηδθιι8 8, 14. 5408, (ἢδί δῖ. ῬΑ] οδ]] 6 ἃ ἐοροίθογ 
Ὡοΐ ΟΠἿΪγ {ἰἸ6 Ε]ΔοΥβ οὗ τπ6 Ομυτγοὶ οὗ Ερδμαβιιβ, Ὀαΐ 
ΠΚονν 886 (ῃ6 Ββῆορβ δῃὰ Ῥγοβυγίογθ οὗ {Π6 πεϊρῆ- 
Ῥουτγίηρ, ΟΙΕ168; ψῃ ἢ 185 σοηῆτιοα Ὁ νϑσ. 95. οὗ 
1Π18 οὔαρίοσ. Τῇ βιίθηςθ, Πογοίη, οἵ δὲ. Ψψογοπ,θ, 
“ ροοάογοί,. ΟΠ γυβοβίου, (ὔουπηθη!8, δηα ΤΠΘοΟΡἢγΥ- 
Ἰαοῖ, 15 οἵ ἢο στϑαῖ ψοῖρῃϊ ἀραϊηδί {Π6 ροβιεϊνα ἐαβ[1- 
ἸΏΟΩΥ οὗ [τοηθθιδ; ΠΟΓ 4}1 οὗ {Πδτ ρυϊ ἰοροίποτσ, ἱ 
Ἰγεηδοβ σοῦ δῖ ἐμοῖς ἢρδά, οὐ 8ῃγ ψεῖμῃϊ ἀρεϊηβί 
(ἢ686 ψοΓάβ8, νϑγ. δ. απά ποιὺυ δοοία 17 ἔποιυ ἐπαέ αἱΐ 
τὴν απιοηρ τὐἰοηι ἢ τυσεπέ αδομὲ (διῆλθον) ργεοαοίΝηρ ἐδθο 
ἑηψάοπι οὐ Οοά, εοἱέΐ ποὲ δ66 ηῖψ ὕποθ απ πογο. Τῇ 

ψνογάβ ὑμεῖς πάντες ἐν οἷς διῆλθον, ψὨΙΟΙ, σδηποί ΡοΒ- 
Β|0γ Ὀ6 Δρρ!!εἀ (ο {Π6 ἘΡἢΘ5:Δ}8 αἰοπο, οἰ θα ρῥγονό 
νΠδὲ ἰγθηδουβ βαϊὰ ; ψῃϊοῖ σου] ἃ πανο Ὀδθη σογίδίῃ, 
{ποιῇ Ρουθ ρ8 ἴΏΟΓΘ. οὔβοσιο, ονθὴ ψἱπουΐ [5 
(68{ΠΠἸΟΠΥ. 6 σᾶδ6 βϑϑίηβ ἴο δανα ὕεθῃ, {μὲ 5. 
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Ῥρὺ] βθηΐ ἰο {Π6 2 ἠεσίαη; δῃά {Π6Ὺ (ργοῦΔ ΡΥ αἱ 
ἢ)}5 ἀδβίγθ, [ὉγΥ ἢ οου]ὰ ποί σοηνθη ΠΥ βοηὰ τη68- 
ΒΘΠΡΘΙ8 ἴ0 Θϑεοἢ οἰγ}) ἴο (Π6 τεϑί. 'ΓὮ15, 1 Ὀοίϊονο, 
Ψ1} βοῖνθ δνεσυ αἰοι γ δαὶ σα 6 ταῖβθα Ἴοῦ- 
σογηΐης; {Π|18 ραββαρθ. δὲ Ὁ ΠΙΓΟγ 5 ΡῬγοίδςθ ἴο 1868 
Ἐρίβι16 ἰο Τιιυϑ. 

Ὧν. Ἰ)οδάἀν!άρα 5300) οἱ η5 8016 δγρυμπθηΐβ πηρυρη- 
ἴηρ Ηδιηπιοη 8 ροβίτίοη ; δι (ΠΟΥ 8θϑ οὗ {Ππ||Ὸ 
ψεῖσηῖ. “1015 ἀΠο] (8αγ8 ἢ6) ἴο σοποοῖνα ΠΟΥ͂ 
56 ἢ ἃ ΠΌΠΌΘΓ οὗὨ ἀϊοςοβϑδῃ8 σου] ἤν θεθη οα] ]οά 
ἰορϑίποῦ ΟὮ 80 βῃογί ἃ ψαγηΐηρ, σπου Βυρροδίηρ 
τΠθτ 1688 σΟΏΒΟΙΘΏΠΟΙ5 ἰῇ Ροϊηΐ οὗ τεβϑίάθηςα [8 
οπ6 Ψψουϊὰ ἢδνα διυδβροοϊοα β ἢ ΣΙ ΠΗ ΙνΘ τ] ἰβίθγβ 
ΒΏρΙΪα αν Ὀδοη; ΠΟΥ σδῇ ΜῈ Πηϑρὶηθ (Πα δὰ 
ψου ἃ ἤᾶνα σοηηϊνρά δὲ 850 ζΚ;ΤΟβ8 80 ᾿γγορη δγιν, δπὰ 
ΕΠΤΕ ΤΟΡΣ ἃ ῥιδοράρηϊ, δὰ πα ἔουπά Ι( ουλξ διηοηβ 
1Π6η}.᾿" 

Βυῖ τῆε ροοὰ Ἰ)οςοίοῦ οχασρογαΐθα (ῃ6 αἰ υ γ. 
ΒΥ “ἴα 15 ὮΘΓΘ ΠΊΟΓΘΙΥ πηθϑηΐϊ “σα »ΥΌΡΕΥ, ἱ. ὃ. Ἰοῃΐδ, 
ἃ ΨΘΓΥ 5Π18}] ργονίηςθ, ποῖ ἰαγροῦ [Π4ἢ βοῦϊθ ΕΏρΡ 5 ἢ 
σοπηΐίθ8, 835 [ἡ σο 8 ἷγ6, ἴῃ 6 σρηίγα οὗ ἀν ήχα 
Ἐρίνθβιυιβ 8 βἰ[δΐραὰ : 80 {πὲ ἔευν οὔ {Π6 ῬγθβΌυ το Β 
δηά Βίβῃορβ νοι] ἤδνο πηογα ἴδῃ ἃ ἀν 8 ἸΟΌΓΠΟΥ 
(ο ἐγανοὶ : ηοΐ ἴο 584Υ (Πα΄ Ἧ6 Πλιιδὲ ἢοΐ ϑιρροβα ἴΠ6η], 
δὶ [Πα ΘΑ ρογιοά οὗ [86 ΕΡἢοβίδη Οδυγοῖ, υοσῪ 
ΠΕΟΠΊΘΓΟΙΒ. ΙΝ ρς Ὀ6 βυςἢ δὲ Μαρῃδβία, (ο- 
Ιορῆοῃ, [μορεάυ8, ἼφοΒ, Εγγίῃγί, ΟἸδΖοπηθηθ, δηά 
διΩΥΓηᾶ ; ΡΟΓΠΔΡΒ ΠῸ ΠΟΓΘ. 4,8 ἴο [[6 αυρϑίϊοῃ 80 
Ιοηρ ἀρ!ἰαἴοα, ψ ηοίθοῦ (Π6 ἰογη8 Ῥηγεδδψέον δὰ ΜΒι- 
δἤῆορ ΜῈ ΒΥΠΟΠυπΊοι5, 18 Ψ1} ὃς ἰγεδίβα οὗἉ ἴῃ 1Π8 
Ὠοΐδ οὔ νοῦ. 28. 

17. πέμψας --- μετεκαλέσατος ΤὮΏΘΓΟ 15 Δ 6]]1ρ8ὲ8 
οὔ ἀγγέλους ; 88 ἴῃ 14, 20., δῃὰ εἰδβανίοσθ. Μετακα- 
λεῖσθαι ὮΕΓΘ ΒἰρὨ 68 τὸ δοηα [0 ; 85 ἴῃ 7, 14. 10, 82, 
ΑΟΒΠ]. Ταῖ. 4. ρ. 248. ἱατρὸν μετακαλέσασθαι. 

18. Νον [οονβ {πΠ6 υαἱραϊοέογῳ οἰαγρε οἵ Ῥαὺὶ ἰο 
{π6 Ιοηῃΐδη Ῥγαδογίογε, οὗ ψ οὶ [Ὁ 15 1 5}}γ ορβογνθὰ 
ὈΥ Οδπλθγᾶσιι8 : “ Εἰδί ογϑί!ο 86) θη [18 Γ1πὸ ργαν 86 αἱ 
νογῦογα οορὶα 1η 80 }1οἰἰ διηογὶβ ἀθοϊγδίίοηθ, οἱ 
σοπιηοποίδοιϊοηθ δοοιγϑίδ οἴοΙ!, Δι ἀ}1ΓᾺ}}} ἰπἀυ.5- 

νου. Υ. ο 
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1Π6Γ6. 1165 (18 οὈνίοιιδ ΟὈ]ΘοίΟ ἀραίηδβὲ {Π|18 16 Γ- 
τοίβιίοη, (δι ἰὨδη ΓΠ6Γ6 τπηυϑὲ ἤᾶν ὈΘΘη ΙΏΔΗΥ 

διτ πόρε ἴῃ 6 ΟΠμυγοῦ οὗ Ερἢδβι8, βίησε 4}} [Π6868 
ΕΠάΘτΒ ψ γα σἂ] δα ἴτοαι Ἐρἤδβιιβ, ἢ6 δῆϑννοιβ, {Πδΐ 
{πο86 ΕἸ άθγβ 6 ΓΘ 8}} {Π6 ΒΙβῃορ8 οὐ Αϑῖ8, δη4 8878 
(ἢδι Ῥαυ] βοῃάϊηρ ἰο (86 πιρίγορο β οὗ Α8ῖ4, ὈῪ {ῃδΐ 
ΤΘΔἢ8 Κάγνα ΠΟΙΙσΘ ἴο {Π6 ΒΙΒΠορ58 οὗ 4.318 ἴο σοῃ]θ 
ἴο ἢ. ΤΠ 8. ἢ6 σοπῆξαϊβ, 18, ἴσοπι {16 (ΘΒΕἸΠἸΟΗΠΥ͂ 
οὗ [τϑῆδουϑ, 0 84 γ58 [ΠΟΥ Ψ6ΓΘ οΔ]]6α δὸὸ ΕΡ] 1650 οἵ 
ΤΟ] αι 8 ρτοχὶ πη ΟἸνι4{1008 ; ἔτοιη ΕΡἢ 5118 δηᾷ {116 
Ιοϑί οὗ τῆα οἰτε8 {μδὲ ψ γα ἤδᾶγ; Φαϊἷν, ἴγοιη [ἢ 6 
ψΟΙΩΒβ οὗ ἴπ6 ταχῖ ; ον (Π6 Ηοςκ, βᾶγ8 ἢ, ψ88 ποῖ {{|6 
ΟἸ ΓΙ β. 6 η8 οὗ ὁη6 οἰἵγ, θαῖ ἴ[ῃ6 (τΙ8018Πη8 οἵ 4}} Α818 ; 
186 ψιῃ ψἤοπι Ῥαὺϊ δὰ θθθὴ ἔγοῃι {6 ἢγβί ἀδῪ 
6 οᾶπια ἴο Αϑ514, νϑγ. 18.. 4] διηοὴρ ψῇοτῃ ἢ [84 
σοπδ ργοδοϊίην {πα Κιηρσάοιῃ οἵ (οὐ, νοῦ. 45. Βυϊ ἴὉ 
(86 ἤγβι δγριπηθηῦ ἴ ΤΠΔΥ 6 δηδνογοά, ὅς. ( ὨΠΌγ.) 
ΤΏ ἰδασηοα (ὐοπιπηθηίϊδίοῦ (ἤδη 81}0}01η8 5οπη6 8η- 
ΒΊΥΘΓΒ ἴ0 {{|6 ἔ᾿γθροϊηρ ἀγριτηθηίβ, ἰοῦ σῇ] ἢ 1 πγιβῖ 
ΤΟΙΣ ΠΥ τοδάοσβ ἴο ἴῃς ψοσκ 1ἰ86] ἢ, ἴῃ οτος ἴο 06 
416 ἰο 1Ἰηἰγοέϊμ!σο (ἢ6 ἔὉ]Π ον ηρ᾽ ΝΘΓΥ πηϑϑίογυ, δηα, 
1 τ πΚ, σοποϊαβῖνο οὐβογναίϊ οἢβ ἤει [Π6 ρθη οὗ 
Μαγκὶδηα. 

Ἰγθῆδουβ 8, 14. 84γ8, (ἢδι δι. Ῥαὺ] οἰ οα (οροίῃεγ 
ποῖ ΟΪγ τ 6 ΕἸἀοὐβ οὗ {1π6 ΟΠπυγςοῖ οὗ Ερἢαβιιβ, θυΐ 
ΠΚον 86 {6 1 Βῆορ8 δπα Ῥγοβθγίογβ οἵ [π6 πεϊρῆ- 
Ῥοιιγηρ οἰτ1698 :- Ψ ὨΙΟἢ 18 σοηβτιηθα ὈΥ νοσ. 95. οὗ 
1Π18 οἰδρίου. Τῇ βιθηοθ, ἢογοίη, οἵ δέ. ΨψετοπΊθ, 
“ΤΠ πϑοάογοί, ΟΠ γυβοβίοηι, (οι θηϊυ5, δὰ ΤΠΕορἢγ- 
Ἰαςῖ, 18 οὗ ἢο στεαῖ ψοῖρῃς ἀραϊηβί {Π6 ροβιίξενα [6δ[1- 
ἸΏΟΩΥ οὗ Ἰτθηθθιδ; ΠΟΥ 4}1] οὗ {θὰ ρυΐϊ ἰοροίθοσ, τῇ 
Ἰγθηθβ σογο δὲ {ποὶῦ ἢοδά, οὗἩ ΔῺΥ ψεῖβἢϊ ἀρϑϊηϑὲ 
{Π686 Ψψοτάβ8, νοῦ. ὁδ. απά ποιὺ δολοία 7 κηοιῦ ἐπαέ αἱξ 
γ απιοηξ τὐἰοηι 7 τυοπὲ αδομὲ (διῆλθον) ργϑαοϊιηρ ἐδ 
κἐημάοπι οὐ Οοά, ευἱἐ ποΐ 866 πιν ζαο αν πιοῦθ. Τἢβ 
ψογὰβ ὑμεῖς πάντες ἐν οἷς διῆλθον, ΜΨὨϊοἢ οδηποΐῖ ῬοΒ- 
80 γ Ὀ6 Δρρ]!6ἀ ἰο {Π6 ἘΡἢΘβ,Δῃ8 αἰοπθ, οἰθαγῪ ρτγονό 
ψ ἢδὶ Ιγθηδθιιβ βαιά ; ψῃ] ἢ σον] πᾶν ὈΘ θη σογίδιη, 
{πΠουρῇ ΤΌΡ ΕΙΣ ἴΏΟΓΘ οὔϑουϊθ, ονθὴ νἱΐπουΐϊ ΠΙ85 
(εϑΠποῃγ. 6 οᾶδ6 δοθῖηβ [ὁ δανο ὕερῃ, {μ41 5.. 
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Ῥαυΐ] βεηξ ἰο (π6 4 εδίαηδ; διὰ ΤΠοῪ (ργοῦδΌ !]ν δὲ 
158 ἀδβίγθ, ἴθ γ ἢ οουἹὰ ποῖ σοηνθη ΠΥ 86 ηἀ τ168- 
ΒΘΠΡΘΓΒ [0 ΘΔ Οἢ ΟἸ(γ}) ἴο {{π| τεϑί. ᾿Γ 8, 1 θ6 16 νο, 
Ψ1} βοῖνθ δνὸῦὺ αἰ συ ἐγ (Πδΐ σα 6 ταῖβθα ςοη- 
σογηΐην {ἢ]18 ραββᾶρθ. ὅ66 Ὑ ΙΕργ 8 Ῥγθίδοα ο {Π6 
Ἐρί8{|6 ἴἰο Τίι9. 

Ὦγν. θυοάατγι ἄρα 5] οἱἢ5 βοίηδ διζυπιοηΐβ ρυρη- 
ἴηρ Ηδιπππιοη 8 ροβίἰίοη ; διιὲ {ΠΥ βθϑ οὗ {Ππ||Ὁ 
ΤΕ “10 [8 ἀϊϑδςυ]ς (δα γ8 6) ἴο σοποοῖνα ΠΟΥ 
Β.Οἢ ἃ ΠΌΌΟΓ οὗ ἀϊοςα88}8 σου] αν Ὀθθη Το] δὰ 
ἰοροίῃοῦ οἡ 80 βἰογί ἃ ψαγηϊηρ, ψ]Πουϊ Βυρροϑίηρ, 
ἴΠ6π| 1688 σΟὨΒΟΙΘΏΓΟ.8 ἴῃ ροϊηΐ οὗ γεβίάθηςα [ἤδη 
οη6 ψουϊὰ πᾶν διιβρθοίθε βοῖ ΓΙ ΠΉΠ ΙΝ 6 Π: ἰβίθγϑ 
ΒΏουΪα ἤν θθθῃ; ἤοῦ οδῇ Μ6Ὸ ᾿πηδρίηθ δὲ δὰ 
ψΟυ] ἀ ἤᾶνα σοπηϊνρά δὲ 80 ζγοβ8 δῇ 1γγορ  Υγ, δπὰ 
ΠΡΠρΟΓθΩΝ ἃ Ριδοοαρηΐϊ, ῃδα ἢ ἔουπά Ιἴ ουΐ ΔιΠοηρ 
τῃθη.ἢ 

Βυῖ τὴε ρσοοὰ Ἰ)οοσίοῦ οχασρογαίθβ (86 αἰ Που ἐν. 
ΒΥ “4Ἴ5ϊα 15 ἤΘΓΘ τη γον πηθϑηΐ “9165 ῬΥΌΡΕΤ, 1. ἃ. ἸΟῃ]8, 
8 ΨΘΓΥ 5Π18}} ρΡΓονίης 6, ποῖ ἰαγρογ [88 βοῆϊθ ΕΏρΡΠ 5}. 
σοπηίζί68, 88 [Δησοϊη8ῃ γα, Ἰὼ (ἢ6 σοηίσο οὗ ψῇῃϊςοἢ 
Ἐρἤδβυβ 88 βι[υδίδα : 80 ἰῃδὶ ἔδνν οὗ [6 ῬγΓΘΒΌγΥ (ΕΓΒ 
δηἋ Βίβ[ιορβ σοι ἢᾶνα τηοΟΓ6 ἤδη ἃ αν ἸΟΌΓΠΘΥ 
ἴο ἔγᾶνϑὶ : ποῖ ἴο 54Υ (πα΄ γχ1ὲ Π»ιιδί Ποῖ ΒΙρ0ο86 {ἢ 61], 
δῖ {π4ἰ Θαγν ρογιοα οὗ {Π6 Ερβαβϑίδῃ ΟΠυγΟῆ, γοῦν 
Πυ ΠΏ ΘΓΟΙΒ. Ἰἰμοῖο τρίς Ὀ6 βυοἢ δὲ Μαρῃηοβία, (ὁ- 
Ἰορῆοη, [ρεάϊ5, Τοοβ, Εγγίῃγι, ΟἸδΖοθιθηθ, δηά 
δΙΩΥΓΗΔ ; ΡΟΓΏΔΡΒ ΠῸ ΠΊΟΓΘ. 48 ἴο (6 4ιυοδβίίοη 80 
Ιοηρ αρὶἰαϊο, ψ ῃοῖμοῦ {π6 ἰοτ8 ηοσόμψέογ δηὰ Μἴ- 
δἤῆορ ΨΘΓΘ ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙ8, ἃ Ψ1}} ὃς ἰγεδιβα οὗ ἴῃ {6 
ποία οὔ νοῦ. 28. 

17. πέμψας --ς μετεκαλέσατος ΤΏΘΓΟ 15 8η 6]11ρ818 
οὔ ἀγγέλους ; ἃ8 ἴῃ 14, 920., δῃηά οΙβανγ γα. Μετακα- 
λεῖσθαι ἢθΓα βἰρῃϊῆθβ τὸ δοπα [0 3 ἃ8 ἴῃ 7, 14. 10, 82. 
ΑΟὮ1]]. Ταί. 4. Ρ. 248. ἰατρὸν μετακαλέσασθαι. 

18. Νον ἰοϊϊονα {Π6 υαἰδαϊοσέογῳ οἦἠαγρο οἵ Ῥαυ] ἴο 
{π6 Ιοηΐδῃ Ῥγοδυγίογβ, οὗ νοὶ 11 15 }5.}γ ορϑαγνεᾶ 
Ργ Οδβπιθγδγὶυβ : “ Εἰδί ογϑίϊο βθηςθῃ(λγυπ στγαν! δῖ εἰ 
νογῦογαπ) οσορία ἴῃ 50} οἰ διηογὶβ ἀθοϊαγδίίοηθ, οἵ 
σοπιηῃοποίδοιοηθ δροιτγαίδ οἴδοϊ!, δ Ὠγ1Γ8}}}1 1η6}118- 

νοι Υ. τ ' 
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ἰτἰᾶ οσοπιροϑβίία, οἱ ἀἰΠρ Θη ἰθϑιπιὰ ]οοΐοηΘ σὐηβί 6 γα- 
(ἰ[οηϑ 416 ἀϊρη!βδίπια. Τῇ Αροϑβιῖία ἤθγα γθς8}]8 ἴο 
{π6 τοιηθπιῦτδησε οὗ ἴῇ6 ῬγδβΌγ ΓΒ [Π6 ΠΊΔΏΠΘΓ ἴῃ 
σι σἢ ἢ6 πεά ἀιβοπαγροα ἢἷ8 Αροϑβίοϊοδὶ ἑπποίίοη ἰπ 
Αϑἴ4; δῃηοιιηοθβ (0 δι {πδ΄ ἢδ 18 ροϊηρ ἴο Ψ6τυ- 
88|6π|; δη(ἱ ἀφοίαγθα {πᾶΐ ἢ 18 {ΠΥ ργοραγεα ἴὸ 
{ἢ 6γα υπάογρὸ οδἰδι1 168 δηἀ Ρ611}8 ἴογ ἰἢ6 ργοίθϑβ- 
ϑίοῃ οἵ (ΟἸι"γιϑίίϊδηῃ ἀοοίγίηθ. Η6᾽΄ τ βογιουϑυ 6χ- 
Πογίβ [6 πὶ ἰο Προ η ΠΥ σταῖς ονοῦ ἴπ6 ψνο]ίαγα οὗ 
{ἢ6 ΟΒυγοῆ. Αἴζοσ ψῃισοῇ Π6 διά5 {Π6π| δάΐϊου, δηάή 
οομηηδηἋ48 τῃδτη ἰο (ὐοά, βυδ]οϊηϊηρ {Π6 δαἀπηοημοῃ, 
ἴο ὈοννᾶΓο οἵ δ8ὴ Ἔχοδθβϑϑίνα ἀθϑίγθ ἰῸΓ ἰύςσσγο, ἰῃ ψὨ]οἢ 
ἢδ ῬγΓΟΡρΟβΘΒ ἢ] πη86} ἃ8 8Δη ΘΧΘΙΏΡΪΘ. 

18. Ὑμεῖς ἐπίστασθε, ἄς. ““γου 6 }} Κῆον ἢον 7 
ἢάνο σοηδιυοίοα τινδοίξ,᾽" δα. ((οραγαν. 14.) Ετοπ 
(ἢ686 νογάβ, Δῃηα τΠ086 οὗὨ νογ. 5., ὑμεῖς πάντες, ἐν 
οἷς διῆλθον, [Ὁ 18 4116 ονΙάθηΐ {Π|4ϊ, Ὀ68:465 τ1ῃὴ6 ῬΓΘ8- 
Ὀγίοιβ οὗ Ερξἤδβυβ, οἵπογβ 4180 οὗ Αϑίδ (ἰ. 6. [οη]8) 
ὙΘΓΘ Ργεϑθηῖ. ΝῸΓ σδῃ 1{ τϑαβοηδθν 6 οὐ]οοϊοά 
[48 15 ἄοηβ ὈὉνῪ ιν δπὰ Ἰ)οηατ ρα. Ἐα1ι.1, {πὶ 
ϑίης6 αι] δροήβ Ἴἢιθν δὲ Ερἤθϑιιβ (866 10, 10.), 
ἴπ6 ΕρἢΠαβίδη Ῥγθβγίθγθ νοι ]α θα} } Ὁ δϑοογίδι η ἤΟΝ 
6 παι. σοῃάιοίεα Πἰπη86] τη (Π6 νἱοηγ. ὙΠΘΓΘ 
τηἰσῃς 6 80πῚ6 ἴογοθ 1) {Π|6 Γοιηαγκ, 1Γ Ῥαὺὰ ἢδά 
841, ““Ὑοιν ΚΠΟΥ ἢον ἱ σοηάιιοίοἀ τηγ86] 1 Αϑ8.4." 
(Κυϊη.) 

Γίνεσθαι, ΟΥ εἶναι" ἃ τινος ἀδηοίεβ δοοσίεέψ, δηά 
{Π6 ΠοΙ͂Ρ {πὶ 8ἃΓ18658 ἔγοπ 1. Ηδχγο 1 ἀδηοίε8 οοπάμοΐ 
σοησγα! ν, Κ 1Πη8 1,ΔἰΠ σοηυθ 800 δπα οοπυογβαξῖο. 
(866 ατοί.) 

ΟΠιγγϑβοϑβίοιῃ 018 ἐγενόμην ὙΊΓ δουλεύων, ὅτε. ; Βαϊ 
{1118 56618 [ᾺΓ 1688 ζγορου. 

19. δουλεύων τῷ Κυρίῳ μ. π. τ΄. “ ἀἰδοπαγρίηρ (ἢ6 
τηϊ ΠἰϑίγΓυ οὔ [Π6 1οτά νυ ἦ 81} Βα ΠΗ ΠΥ δῃ τπηοά είν. 
Οοραῖο Ερῇ. 4, Φ. Απά 80 ταπεινοφρονεῖν ἴῃ ἐ- 
180, 2. (ϑερί.) δῃηά 741. 4, 6. ὁ θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντι- 
τάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. δ66 480 ΡΙον, 
16, 21. 29, 28. (Κυΐη.) 80 ἴῃ τῆ6 Ῥ8. ““ἼΠοη ρᾷὲ " 
ἴο ὯὯΥ [οτᾷ τρῆΐ ἢν." Απάᾶ δραίη: ““ὅϑθῦνθ 
τη6 Γογὰ Μη ΘΓ, δηα ταὐοίσα “ἀπέο ἢϊπὶ ψ 1} Γδὰ 
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της. Μῖς. 6, 8. “Αηὰ ν41}ς απ ἢ τὰν 

19. καὶ πολλῶν δακρύων---Ἰουδαίων, ““ διη!ἀ5ὲ ΤΊΔΥ 
ἴθδΓβ (1. 6. {ΓἸυ]Α]0η5) δηα {ε1418," ἄσ. Τῶν συμ- 
βάντων μοι ἐ. τ. ἐ. τ. Ἵ, Δ οἴ8. σογραΓεβ δὴ ἰῃβογίρ- 
(ἰοη ἀρ. Ἑαίσοη. διὰ τοὺς συμβάντας μοι κινδύνους καὶ 
φθόνους. 

90. εἷς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων. Οὐ 
π6 βθηβ οὐ ὑπεστειλάμην (οτηηθῃίδίοῦβ ἅτ ποῖ 
66 ἀρτερί ; ἢ εγ ἔγουι ᾿πδιθηϊοη ἴο {Π6 ἔΌΓοΘ 
οὔ τΒ6 πη α]6 ἔοτια ες. Ὑσοστέλλεσθαι βἰχη 68 ἰο 
Πα γανν ΟΠ ΘΒ] ἔγομ δ Ρ]ασθ, δνοϊ δὴγ (Ὠίη 
Τγου ἢ ἔδαγ. ὅοὸ Ρῃιο 615 Β. ἅμα τὴν φύσιν εὐλαθὴς 
εὖν, ὑπεστέλλετο: οἱ ἰηΐα ν. 2). Ηδποο ἰΐβ8 σοιη68 
830 [0 βίσῃηιν, ὈΥ ἃ τηϑίδρθοῦ ἀογνεή ἔγουι ἡδυίίςαὶ 
ΒΗΔΙΓΒ, “το ἄγαν ἰη.᾽ ἐρ δὲ αὐγαὶ. Τῃ ον ονσῃ ᾿8Δῃ- 
δύυαρε ψὰ αν ἃ ΝΕΓῪ 8 0}1ᾶγ τηοίδρθοτγ, ἰπΠουρῇ σοη- 
ἢηρα το {Π6 νιυραγ, δηἃ ἤδηοθ, ὈῪ 8 ΘΑΒῪΥ ἰγδηβί(οη, 
11 σομη68 (0 τη68ῃ ἄδθ} ἵπ, ΒΌρργθβϑ, ἀἰββθῃῦ]θ, σοη- 
σρ4]; ψὭϊοἢ 56η56 (Π6 Ὀ681 (σῃῃητηδηίαίοτβ δδδίρη ἴο {ἢ 6 
ψοσγά ἴῃ (ἢ6 μγθβθηΐ ραββᾶῖῷθ. Μϑῆυ Εἰ μβαρ τῳ οὗ 16 
8Γ6 Δα ἀμορα Ὀγ οι8., οὨ!] ΕΗγ ἔγοιῃ Ῥχίοβοιιβ." Τῆς 
διιιάσην τι 1}] ποίῖςα τΠ6 ρ]Θοηδδη οἵ μὴ, Μ Ὠϊοἢ 18 υαϑιιδὶ 
ἈΠΟ νϑγῦβ οὗ ἀθηνι Πα, ΟΥ ψἬηϊσἢ ἰῆνοίνα ἃ (16 η14]. 

420. δημοσίᾳ, ριιδίϊείψ, ἴ. 6. ἴῃ {Π6 Βυπαροριιαθδ, οὐ ἴῃ 
ῬΌΡΙΙς ρίαςοβ οὗ ψογϑηρ. Ηθηςθ ἰΐ 18 οἶθαῦ ψῇηδὶ 18 
(ἢ 56η86 οὗὁἨ ἐπ οὐδοῦ ραγί οὗ [ἢ6 δη{{{6818.---Κατ᾽ 
οἴκους. ΒῪ {16 185 ποῖ τηϑδηΐ 2) πηι ἤοιδὲ ἐο ἦοιιδ6, 
(85 οὖν ΕὨρ] Ρἢ Ὑγδηβίδίογθ γρηάθγ,) Ὀυδ “1 ργναίρ 
ἈΡΡΠΕς ἜΝ 

91. διαμαρτυρόμενος ᾿Ιουδαίοις, ὅζα. 1. 6. Θαεηαδέ 
υγρίηρ, Ἀλλ δτϑρα Δη4 δαμπιηοῃ βῃηρ ὈοΓἢ (Π6 1. 
δηαἀ (ὐθΏ {1168 0 γορϑηΐ; Θη]οϊηϊηρ ἴῃδτη 9 γϑρθηΐ οὗ 
8πιὶ ἔογβακα {Π6 δίῃ {πον ἢδά φομπηηη 64 ἀραίηο 
Οοά; πδιγεῖυ, ᾿οἰδίγυ βηα (ἢ νὶσθβ σοπ]οίϊηρα τι 

Ἐ ΤΏεο πιοεῖ ἀρροκῖίε οὗὅὨ [686 4Γ6 (ἰτ6 ζοϊ οὐνίηρ. ειηοδίὶ. Ῥῆϊ. 
Ἀρρ. 1. ἃ γιγνώσκω, πάνθ᾽ ἀπλῶε, οὐδὲν ὑτοστειλάμενοε, πεκαῤῥηφέρ 
ἰσμαι. να. μηδὲν ὑποστειλάμενος καὶ μηδὲ δείσας τὸν φθόνον, 
ἀλλὰ παῤῥησίᾳ χρησάμενοε εἶπε. τὰ 8}} {Π6 οἰ πεῖ Θχϑιωρίεδ {Π8Ὲ 
τεῦῦ ἰδ δοσοπιμαηϊοα ἢ) μηδὲν, ὅες ΕἸδηεν, γρκε, Κυιοδ, δοὰ 
Ὀγοδῆζ, ἀς Ν. Μ. ὑ. 485 9366. β: 
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ἀ ϑδ566 [{8Π6 ποίδ οἡ Μείί. 8,2. ΤΠ εἰς τὸν Θεὸν 
μετανοίαν 88 Ἰηθδηΐ ἴῸΓ ἴπΠ6 Οτηπέϊίοσ, {πΠ6 πίστιν 
εἶς. τ. Καὶ ἡ. 1. Χ,, αμἢ ἴη Οἠγῖδέ, ἕο Ὀοτἢ ει ἀπά 
Οοηδἶος. (Καὶϊη.) 866 οάάτιαρα. | 

- Ωῷ, ἐγω δεδεμένος τῷ Πνεύματι, πορεύομαι, ὅζο. [η 1Π8 
Ἰηξογργαίδίοη οὗ {}}|8 δδαηΐθησο ἔθ γα ἢ88 Ὀθθὴ 20 [Π{{|6 
ἀϊνογβιυ οἵ ορίηίοῃ ; διϊϑίηρ ἴγοπι (Π6 οχίοπί, δηά 
ςοηῃβθααθηΐ πησογίδι ΠΥ, οἵ 5:0 η:Ησδιοη 1 [ἢ 6 ΤΘΓΠῚϑ 
πνεύματι δηά δεδεμένος. ΤΠ6 δηκίεης Οοιηπιοηία- 
ἴοτϑ, ἃ ΤἼὭΘορηγίδοί δηα (οι θηϊ8, ἰδ Κα δεδε- 
μένος ΤῸΓ δησόμενος, ψιϊῃ (Π18 δ6π86: “1 ρμὸ ἴο 
«[ογυβ4] 6 πη), ἔβοίηρ, ὈὉγ ἴἢ6 βυρροκβίίοη οὗ {π6 δριγιξ, 
8 [Ὁ ΜΟΓΘ, δἰιοδαν Ὀουηα, ΟΓΥ δοοῃ (0 06 δουπά.᾽ 
Απά 8ο βδνοσγαὶ πηοάφγῃ (οιηπιθηϊδίοῦβ, 48 ϑοῃηαΐ. 
Οἰοῖβ, 85 Ὁδηιογαγ., ΒοΖα, δηα Κυρκαο, τεϊαἰηϊηρ ἴῃ 
πνεύματι {Π6 βΒ6η86 οὗ λοίν δρίγιί, Ἔχρίδϊη : “1 ἃπὶ 
ἄγαψῃ. ὈΥ {π6 ᾿ρυΐδε οὗ τπ6 Ηοὶγ ϑρίγις 88 ὉῪ ἃ 
οοτ." Απὰ Βο6Ζα {Π|}8 {{|18 18 τπηθηςοηρά, 65ὲ {δ8 
Ῥγοίῃγθῃ Βῃου]ά αἰίθιρί ο ἀϊβδυδάς Ῥααὶ ἔγοῦι σοίηρ,. 
ἽΜοϑβιὶ Οοπηπηλοδηίδίοζγβ, τ αενει; ἴγομῃ ἴΠ6 {1π|6 οὗ Οτο- 
τἰ5, ἢανα υπάἀογβίοοα ὈΥ πνεύματι ἴῃ6 ππά οὗ ῬΑ]; 
δηα Οατοίυ8 γοπάθγϑ, “ βρί γα νἱπουΐβ ᾿γϑοβθη τ] 608." 
᾿Απηὰ 10 ΠΟΑΓΙΥ {Π6 84Π1|6 ΠΠΔΠΠΘΓ [6 νΟΓ8 ἅτ Ἰηΐ6 1. 
ὑτείθοα ὉΥ Μογὺβϑ δηᾶά οἴϊμειβ. ΑἸρθγιὶ γϑῆαογ8, 
“ΠγΪΥ Βυρρογίοα γ [π6 βρι|τἰ.} ἩΗδημηοηά δηὰ 
ΒΡ. Ῥβᾶγοθ, “"ἤγῃγ γοβοῖνθαὰ ἢ τηϊηά." ΕἾΏΔΙΪΥ, 
Πιηάἀοτῖ, Ἐοβοθηιη., Ηοιηγοἢϑ, ληα Κι!η. ΤΟΏΘΘΓ, 
41 ρσο, μπάον' ἐδ σἐγοη δ ἱπιραῖδο οὕ πῖν πιϊπα, ἴο .6- 
τυβδίθιη." ὍΤἬῆδΥ (Ὠ1ΠΚ τὶ δέειν ΠΠΔΥ πηθᾶπ [0 εὐῆϊ- 
ρεί, ἱπιροἐ: ἀῃὰ 1Π6Υ δρρεοαὶ ἴο {π6 ρᾶββᾶρσα ψῃ!οἢ 
ἴζυρκο [ιὰ8 εἰϊθ, ἤδιηθὶν, Ῥιηά. ΡΠ. 8, θ6. ἀλλὰ 
κέρδει καὶ σοφία δέδεται. Βιυιϊΐ 11 ἸΏΔΥ δ6 4υσϑιοηρα 
Δ ΒΙΠοΥ δέειν ὮΔ5 [ΘΓ ΔΩΥ 800 ἢ; Βεηῆ88δ. [Ιηὐἀορά ἴδ 
Ψ1}1 ἔδ 6] βαιἰ5βῆθα παῖ ἢ ἀπην οὗ [Π686 1 ΘΓΡΓοίδ:1018 : 
ΏΔΥ, 80 1ηΠοἰδγιηϊηδίθ 15 {π6 δἰγυσίαγα οὗ (ἢ βοηΐθηςε, 
ΔηΠ 80 Ρ 406 ἀγθ {Π6 δτη8, {Πδῖ 10 15 Χο ΘαἸηρῚν αἰ 
δοιϊ ἴο ἀγγῖνθ δἵ ΔΗΥ διιΓ6 δηα σογίδιη Ἰπίθγργοίδι οη, 
ἼΏ ϑοἢ ἃ σᾶ86 ἰΐ 18 τπηδηϊδϑὲ τηδιὶ οὐγ οϑί συϊάθ 
ἴηι 6 ἴη6 οοπέραί. Νον ἴηςθ, ἴῃ {Π6 ποχὶ 8δῆ- 
ἴδῃς6, ἵ7ἷΥ ἢν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, 85 1 ἴο (Ι5Ε1 Πρ! 158 
1 ἔτοπι πνεύματι, πιὶπά, 1ἴἰ ΒΒ6Π5 σογίδιη [δὶ ψὸ πηιϑὲ 
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ὐηΔογβίδπα ὈΥ πνεύματι {πΠ6 8ρί γί, οΥ πιΐπᾶ, οΚ' Ῥαμὶ. 
ΤΠρδη, ἴῃ ἀοίογπηηϊηρ (ἢ 6 5686 οἵ δεδέμενος, 1 σδηηοῖ 
ΒΌΓΟΪΥ θ6 8886 ἴο ἀπ εῖ ἴο ἴΠ6 ρἢγΑΒΘΟΙΟΡῪ οὗ {6 
Οτοοκ ᾿γγῖς ρορίβ, οὐ ἰο ΔηΥ γϑοοηάίία δηὰ πησοι- 
ΠΊΟΠ 8686 ΟὗὨ δέειν, Ὀιν πηογοὶγ ἰοὸ ψ θᾶ μοῦ ὰ Ὀ6 
ΤᾺ ΠΣ ἴο τἢ6 Πράγοιβ, δηἀ 816 88 ἃ οἶοβο αἰἰδηίὶοη 
ἴο {ῃ6 σοπίοχί ΠΠΔΥ σι!ὰθ υ8 ἰο. Νον, Οἡ ᾿ἀδαλιναναι: 
[06 δεηΐθηςθο, 1 Ρ]ΔΙΗΪΥ͂ ἀρρθδγβ ἴο 6 ὀϊπιθηιδγῖδ, 80 
{Π6 Ἰαιίοτ οὗ [ῃΠ6 ἔννο οἰλυ.568 18 οἰθαῦν δχοροϑίῖοδὶ, 
ΟΥ ΘΧΡίΔηδίογυ, οὐ {6 ἔογσιηθσ. Απῃὰ 885 ἴ{ 18 αυϊία 
ςογίδίη (δι πνεύματι τηυδὲ Ὀ6 υηάογβίοοά οὗ Ρϑυ}  β 
πιϊηά, 80 ἴΠ6 ψογάβ μὴ εἰδὼς ἀδίογηϊηθ 1Π6 86η86 Οὗ 
δεδεμένος τῷ πνεύματι ἴο 06, "“ῬΓΘρθαάϊ8 δηίτηο," 
“Βουηά, οΥ ὨΙΠαΘΓΘΩ, [ἢ ΤΥ τη, νου ΔΏΥ ἔγθο 
ΟΓ {0]} ἀοᾳυδίηΐδησθ νι ν᾿ ἢδὶ 85}4}} Ὀ618}} πγ6, οἵ οσ- 
Ψ156 (ῃδη {Πδ" 1Π ΘΝΘΓῪ ΟΙΓΥ ᾿ΠΒρΙΓοα ριορἤῇοθῖβ ῥγο- 
αϊοι,᾽ ἃς. Νοῦν πνεῦμα ᾿ἴπ {Π6 56η86 οὗἉ ν»εηα 18 σοτη- 
ΣζῇΏοη. ὅθε ἴδ ῃοΐθ οἡ Μαοίϊ. 4, 1. ὅς 21, 1]. 

28, πλὴν ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἕο. [Ι{ 18 μ]αίη 
ἔγοθΒ ψῆηδΐὶ ργθοθάθα ἰπαὶ γα τηιιϑὲ ἤθγο ἴᾶΚ {Π|6 
πνεῦμα τὸ ἅγιον ἴο ἸηθΔῃ }έεγ80η5 δῃάιιοὰ ψΠΠ ἢ 6 
Ηοῖὶγν ϑριγ. Απά 80 4}}] 1π6 68 (Οὐοιῃπιθηίϊδίογβ 
ἴτοῃ Τἰεὐνήδιη! ἀονηντά8. Διαμαρτύρεται, κ΄ ΓΞ 
θηιν ἰηα]οαίθ8 δηἀ ῥγθββθ8 ὈρΡΟΏ ΤΥ δἰθηιοη.᾽ 
Δεσμά ---- μένουσιν, ““Ὀοηά8, [ΠΟΙ ]Οη8, ΟΡΡργόβϑίοηϑβ 
αιραϊέ ταα." Ιῃ μένουσιν [Π6Γ6 ἀρρθᾶγβ ἴο ὃδ6 ἃ 1,δ(1η- 
15:1}; ἔογ ἐπουρῇ γιάηξο 1.88 οἷϊθη [ἢ 6 86η86 αἰἱοαΐξ, 
γοεῖ μένειν 15 ποέ 80 υϑοά ἴῃ (Π6 δε81: ασθακ ψ γι ἴθ γβ. 

44... ἀλλ᾽ οὐδενὸς λόγον ποιοῦμαι, “Ὀιιΐ οΥὗὮἨ Ποη6. οὗ 
[8686 {Πϊηρθ πᾶ κα ἶ ΔΏΥ δοοουηϊ.᾽ ΤΤηθ ρῥῇγαβθ 
λόγον ποιεῖσθαι, ταξϊοποπι ἤαθονγ, σαν 7Ὸν, 18. υϑρά. Ὀγ. 
16 θεϑὲ τγιίθγϑ, Τ ἴσο νἤοπὶ  εἰδ. δηά Κυρκα δά- 
ἄπιοθ ΒΟ ΘΓ] Θχϑιρίθ8; ἃ8 Ηοτγοάοί. 1, 918. Κύρος 
μὲν νῦν τῶν ἔπεων οὐδένα τούτων ἀνενειχθέντων ἐποιέετο 

Ὁ ἘρῚ ἴδε ννογάδ πλὴν ὅτι δ΄ΓῈ οἱ βοῖγ οοηποοίεα νι ἢ τπδῖ ες 
Ὀεΐογε ; δηὰ (πογοΐοσα ἴἤεσε οὐρῆϊ ΟὨΪΥ ἴο Νὰ ἃ οογεπεα δἴϊοσ εἰδώς. 
 ΤὭοιο δὰ ἰὼ ἴθ Νοὺν Ταοβίδι:θηϊ ἢυηάγειίδ οὗ δχριαεβϑίοῃϑ 

ΧΗἸοἢ ἰξ ᾽8 ἰὴ ναΐῃ ἴο δεεὶς ἔον ἰπ ἴῃς ατεεῖς τυτϊϊογϑ, Ὀεΐηρ; οἵ ΗΘΌγονν 
ἰσίη. Ὑεῖ νγὲ ανα αἷθ0 ἴῃ ἰΐ, Ἔβρθο δ! ἴῃ (Π6 ἴνγοὸ Βοθκϑ οὗ 8ι. 
6, ἔογτταυ δ ρειίθοι ἡ ασϑεῖ, ἴῃ ἴλ6 πύσθοσς οὗ πίοι σοϑγ΄ Ὀς 

τεοκοηοὰ ἢ ργεϑϑηΐϊ οὔθ, οὐδενὸς λόγον ποιοῦμαι. (αἰοϊκηδεΓ.) 
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λόγον. ὅϑ668 τρλθν ΨΥ. Μ. φΡ. 401. Τα εἰ}ρεῖ5 ἰ5 

ΒΌΡΡ!Π 64 ἴῃ Φοβερῆ. 16, 4, 8. (οἰϊ6α ὈγῪ Ματκ δηΐ): 

οὐχ οὕτως ὁ βίος ἡμῶν τίμιος, αἷς ἔχειν, δια. 
24, οὐδὲ ἔχω τὴν ψυχὴν μου τιμίαν ἐμαυτῷ, ““ ΠΕΙΓΠΕΓ 

δοσουηΐ 1 πγ [τ ἀθᾶγ ἴο τΏ6, 80 {π8} 1 τηὰγν Ὀυϊ," ἄς. 

Ηρστα ρϑίῃ {π᾿ ΡΠ ΓΑΘΘΟΪΟΡῪ ἰ8 νΕΓῪ αἰβδγθηΐ ἴτομα 

ΔῺΥ ταΐηρ ἰο Ὀ6 πηϑί ψ ἢ ἴῃ [86 ΟἸΑβϑιο8ὶ νυ τ 6 Γ5. 1 { 

15, ἴπ ἐγαΐῃ, ἴῃ ἐμ ΙἀἸοεῖςα), οὐ ρορυΐαγ βίγ8. ἔχω, 

{πᾶν Ὀ6 οὐϑογνϑά, 18 ἃ [{1π|8π|. 
Μαικαηά δπᾶ Καυΐποοὶ τη κ ἐμ γα 18 8η οὕτω ἰοἢς 

(ὼ δ6 υμπάοιϑίοοά, ἰο ψΕϊο {π6 εἰς ΔΏΒΕΙ8. Δὴ 

ἐχαρία οὐ ἔπε οοπιρίοία Ῥἤγᾶβα οὐσὺτβ ἴθ [,Ό08Π. 

407. (εἰεἀ Ὁγ ήεί8.) μήτ᾽ οὕτω πότε μέγα ἡγήσαιμ: 

ὴν ἣν, ὥστε πόθῳ τοῦ δῇν βλάψαι τὴν ἐνέγκασαν. 

τα γο. οἵ τίμιος ἴῃ {Π6 5686 οὗ ἄραν, ρῬγδοῖΐοιιδ, ΤΟ 

δἀάυςοα ὃὈγ Ργίςβιυ, δ'ῆ͵ῖ8.. δῃη οἴδαοτβ; 88 ΕἸ. 
ΑΙς, 801. ψυχῆς μὲν οὐδέν ἐστι τιμιώτερον. ῬΙαί. 1, 
806 εκ. μηδὲν εἶναι τιμιώτερον ἐν βίῳ ψυχῆς ἀνθρωπίνης 

Ῥίοηγβ. Ηδ]. ὅ, 80. τιμιωτέραν ἡγησάμενος τὴν σαυτοῦ 
χὴν : δηά 4, 88. τιμιώτερα τῆς ἰδίας ἐστιν ἑκαστῷ 

ἥν. 
τίου δηά  εἴβ8. σοιηρδγα 86 ΓΆ] 5810}1}}8 Β6ῃ{1-. 

τηθη8 ἢ {6 (Ἰαββιο 4] ψγιίθγϑ. 
φ4., τελειῶσαι τὸν δρόμον μου. ΑἸ δροηίβ[οα! π|6- 

ἰἀρίοτ. ἴη τελειῶσαι, ἴοο, ἴμογα 18. ἃ αἰορία. Τὸ 
εὐαγγέλιον της χάριτος τοῦ Θεοῦ. Α 8οτί οὗ Ηορτγαίβια 

ἔον “1Π6 ρφτδοίουβ Οοβρεὶ οὗ (ἀὐοά.᾿ δεθ (ἢ μοί οὔ 
14,8. 

25. καὶ νῦν ἰδοὺ, ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκ ἔτι ὄψεσθε, τς. ΤἼΗΘ 

(οιμηοηίδίοτθ αν Ὀθ6θη ῃοΐ 8 {{{||6 δ ἃ 1088 ἴο 88- 
δἰ ΔΗΥ βιιοἷ 8688 ἴ0 {Π686 ΜΟΓΩΒ ἃ8 8[|4}} ΒΡῈ τὰ- 
σομο θα ας ψ τ ἔδοίδ; βίποα ἔμοῦβ 15 σθᾶϑοῆ ἴο 800- 
βοὸς (ἢ8ὲ ΡΔιι!], αἴἴξοσ ἢἷβ θογαςίίοη ἴγοη ἢϊ8 ἢγδί 

οἴηϑῃ οσἀριϊνιγ, αὐά τοίυγη δραίη ἰο Α818 ; δῃὰ [{ 
80, ἰο Ερμθβϑυ8. [ἢ ογάθγ ἴο δοσοιῃρ  8ἢ {{}18 ΓΘΟΟΙ- 
οἰΠαἰίοη, [ΠΟΥ ἤδνΘ ΓΘΟΟΌΓΒΘ (0 ΘΧρΟΌϊΘηΐΒ 80 ἴδι- 
(οἰο θα, δηα ον ἀΘΉΠΠῪ “ τάδ ὉΓ ἴ86 ΠΟΙΟΘ," 88 
ὁΏΪΥ ἰο πιὸγῖξ δοπῃίἐμπιρί. ΤΟΥ͂ βυρροβα (δεῖ 811} {Π6 
ῥδοξυγίεγα (ἢ6η ργϑϑθῆξ Ὑ616 Ἰὰ αἱ (6 τοίυγῃ οὗ 
εἶα ἀροδῖ!α: νέμβοι, οουβέδοσίπρ (ἰδὲ (ΠΟΥ τ6.Θ, ἰῃ 
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81} ργοῦδὈ} } γ, ποί ἃ ἔδνν; ὯοΓ ἰἢθ᾽ ραγιοά οἱ {8 
ἈΑΡοϑβι|6᾽5 γθοίιγη νοσῪ ἀἰβίδηϊζ, 18 υἱέ Υ] Υ που θα 0]6. 

Οὐμετβ βοραγαίθ {ἢΠ8 οὐκ ἔγοιῃ οὐκετι, δηά 1οΐῃ 1 
ΨΠ πάντες, ἸΑγηρ Δ ΘΙΏΡἢ 8818 Οἡ πάντες. Βιιΐ {19 
18 ἀοἰηρ ν]οίθῃςα ἰο {ἢ6 σοηβίγιοίοη, δηα ργοάιιοθ8 
ἃ ΨΘΓῪ ἔγιρί ἃ βοη86. ΟΠ ογβ {π|ηκ {Πα Ραιΐ, {Πουρἢ 
[6 αἰ τοαΐυγῃ ἴἰο “49, γεῖ αἸὰ ῃοΐ τονίβις ρλοϑιιδ. 
Βυὶ {Πθγα 6ΓΘ ρυθϑουίθγβ ργθβθηΐ [τοι οἱ ΠΟΥ Ρ]4 668 
ΟΥ̓ Ιοηΐὰ ᾿εβϑίἀ6β Ερῆθϑιιβ'υ Νοί Πογ 15. 1{ Π ΚΟΥ {Πδέ, 
1 ἢδ τον ϑιιθα Αδία, ἢ6 βῆοιυἹα ποῖ ἤανα ροῃβ ἰο 
Ἐρδθβυβ, (6 οδριῖα]. [ηἀδοά, [πΠ6 βιρβοβιιίοη 18 
ν ΠΟΙ» ̓Πογρά0]6. Τοο Πγροιδοίῖοαὶ 15 ἰηδι οὗ )οή- 
ἄγιάσα, {πὶ Ῥϑὰϊ πδα τγϑοοινθὰ ἃ ραγίϊοιΐδι γανοὶδ- 
Εἰοη ἰο (18 οἴδοῖ. ΤὮδ ἔσθ ΚΟΥ ἴο υπΐοοκ 1ἢ}18 ΑἸ- 
ἤσουν 15, 1 τΒΐη, Βαρρ] 164 θῪ {πΠ6 ρῥτεσοβαϊησ ψογάϑ8 
δὶ νοῦ. 922., ευὐὐδη ργορογΐῳ ἱπέογργεοέοα, δεδεμένος τώ 
πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἱερουσαλὴμ, τὰ ἐν αὐτῇ συναντὴς 
σοντά μοι μὴ εἰδώς, πλὴν ὅτι, ἄς. ΝΟΥ͂ 88 [ἢ056 ψοτας 
ΘΓ (88 Ϊ ἢανθ ργονθα) βροκβθη νι 8ὴ ἀνονδα ἱρῃο- 
ΤΆΏΓα οὗ (πα ἔιΐυΓα, 850 τησϑῦ ἴῃ686 Ὀ6 ὈὉΥῚ 2ΟῸ ΠΊΘΔΠ8 
σοηϑβίἀογοά 48 αϊυϊποῖψ᾽ γγορλοέϊοαί, ὈὰχΓ ΟἾΪΥ 88 {ἢ 6 
ψογά8 οὗ οὁῃ6 δεδεμόνον πνεύματι ---- μὴ εἰδότος, δῃά 
{πογοίογθ ὑη6δσ [π6 ᾿ηῆπθησα οἵἁ ἢ18 ἑηδη δρὶγἱξ ΟΥ̓ 
πιϊπά (458 ἴῃ Αςίβ 10, 28., Βοπι. 1, 24., Δηὰ 2. (ον, 
1, 15.) ; 8ηὰ 86, υπάογ {Π6 ργθβθηΐ οἰγουταβϑίϑῃοθδ 
(σομβίαοτίηρ (μ6 ρ6γ}}8 ἢ6 δὰ ἰο δῃποοιηίεγ δἱ Ψεγιι- 
βα]6πὶ δῃὰ Ἐοπιθ), ψουϊά γαίμοῦ ἀμρῶ ον] : ψ ῃ]οἢ 
15 αἰΐ (δὲ (ἢ6 ψοΟΓβ δ τηθδηΐ ἰο δβχρῖθϑ. ΕῸΓΊ 6 
ἱξ τοιμθιηροσοά, ἰδὲ ἔγω οἶδ᾽ ὅτι 185 ἃ ογηκμία [γ6- 
Πα ΘΏΥ υβοά ἰη (6 ποδί οἰερδηί ψγίογβ, θυ ἀδηοίθβ 
βοιηθίῃίηρ [δ 688 {π8η οαγίδίῃ Κηον]θάρα (θνθη 
ἍΠῈ {π6 δααϊίοῃ οὗ εὖ θοΐοτοα οἶδα), πδιγοὶν, ορὶπίοπ 
οὐἶν, δηά ργεϑοηΐ ρογϑμαδίοη." ὅ0 Αοίβ 8,17. καὶ 

4 ΤῊΉϊς {πὸ ΓΟ] ον Ὧρ; ρα ββαρο8 0}1}} ὑγονα δηὰ "]υβδίγαίθ ΤὭυογά. 
1, 6, 84 ἤη. οἱ δὲ ἄνδρες καὶ ἀπέρχονται καὶ ἐν τ εὖ οἶδ᾽ ὅτι, ἤδη 
εἰσὶ, καὶ ὅσον οὕπω πάρεισιν. Χαη. Ογγ. ὃ, 8, 82. διαλεγομένοι περὶ 
ἡμῶν οἶδ᾽ ὅτι, οὐδὲν πάνονται, 866 ΤΩΔΗΥ͂ ΟἾΠΕΓ ΕΧΔΙΊρΪε8 ἴῃ Β[ΟΓΖ. 
λδχ. Χοη. Τῆς ἴοσιηυϊα ἰθ ἰη ἀπὸ ΟἸαϑδίοϑὶ νυγὶ 6 γ8 οἰ ΕἾ ρῬΑγθ ἢ 6- 
εἶοα!, Ὀυῖ δοιβοιϊί ηδ8 σογ68 ἴῃ δ πε εῃὰ οὗ {πὸ δεπίθηοα. 80 ϑορῇ. 
Δηιίᾳ. 27 6. παρείμιδ᾽' ἀκῶν οὐκ ἀκοῦσιν, οἶδ᾽ ὅτι, “(παῖ 1 Κηονν." 
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ψῦν οἶδα ὅτι κατὰ ἅγνοιαν ἑπράξατε' ἃς 926, 97. οἷδα ὅτι 
πιστεύεις. ΟΥ̓ (Πα ἰτυϊῃ οὗἉἨ 118 Ἰηογργαίδιίοη ἐπ 6 γα 
σαηποίῖ 6 84 ἄουρί. Βυΐ 848 δυϊῃογιν πᾶν θ6 ἐ681- 
ΤΑΌΪ6, ΡΟΓΠΗΪΣ 6 [0 ΒΑΥῪΥ͂ ἴπδὶ (8ρ6]}ι.9, (α]ονίυ8, 
δηα ρογῆαρθ Οτοί8, οῦα ἀσᾶγα ἰπαὶ Ῥδυΐ Ποῖδ 
5ρ6 8 Κ5 ἴτοπὶ [15 Ὠυ ήδη ΒρΡΊΓΙΕ ΟΓ τη ; δηά {{)|8{ {Π6 
αθονο ἀοία! θα 86η86 οὗ οἶδα ννὰ5 ΑΓΕ ρογοοϊνοα ὈῪ 
Κυΐϊηοο!. Ὑαοῖ ποηθ οὗ ἴθ πὶ δ8νν (ἢδὲ ἰἢ6 γα ἰπΐοῖ- 
Ργοίδίίοη οὗ {π6 ογάϑ εῃ οὨΪΥ θ6 δϑιδὈ 8164 ἔγοαι 
νοῦ. ἐς, 

Κυϊποοὶ σομη πη 6η 45 ἃ ΓοπΊδΓΚ οὗ Βοηροῖ, (Π8ὲ {Π 686 
ΟΣ 5 ΘΓ ὙΊ56}Υ 1η8ογίοα Ὁγ Ρδυ], 48 οαἱουϊαιοα το 
τηοϑὲ νϑῃθιη θη} πον {Ππ6 δῆδοιί οἢ 5 οὗ [8 ἤΘΆΓΘΓΒ ; 
δηά ἱπ [ἢ βδῖίῃα Πρ, ρογῆδρϑ, (ἢ Υ ψογο νίοψαα Ὁγ 
Οτοιῖυ5, ἢο Οὔβοσνοβ {παι 1α 18 ἃ8 1 ἢθ [δὰ 5414, 
ἐς ρχεγρηιπ ἰαίο αἰοα ἴ6 8] οαυογ, ἢος εδι." Βυὶ 
1818 τηὶσῃς Ὀοίίοσ 801} ἃ ΠΊΘΙΓΘ ΟΥ̓ΔΙΟΓ, ΟΥ ΠΑΓΒΏρΡΈΌΟΘΓ, 
{Π8π δὴ ΔΑροβίϊα ; δηά ἰϑαϑδί οἱ 4}} οὔθ οὐ δι} 
δῖάσπὶ τοπιρογδιηθηί, Ψῆο, ἢο ἀουδί, υἱϊοεγοα 1τὴ6 
Ὁ ΟΓα 5 61 αὨϊηῖο. 

955. ὑμεῖς πάντες, ἐν οἷς διῆλθον, ““ 41} γ6 ῬΓΟΒΌγ οΓὀ 
(πιοδηΐϊηρ [ἢσ086 Ὀοίἢ οὗ Ερίιεϑιι8, απὰ οἱπϑγ Ῥᾶγίβ οἵ 
Αϑ|8ἃ ἘΓΡΕτι ΟΥ Ιοη 8), δίποηρ ψ]οπὶ ΕἾΠἀνα ἰγανογβοά 
ὉΡ δηά ἀονῃ ρῥγθδοίηρ {Π6΄ οΒρε}." Ὁβαῖ {Π]5 ἐιεϊ 
8086 18 (ἀἰδιηδηήθα Ὀγ ἰἢ6 το8] ᾿πιροτὶ οὗἉ {Π6 [θΓΠῚ8 
οι ρ]ογθά, 88 Ρθθὴ ργονϑὰ ὈγῪῚ ΜαγκΙδηἀ βυρτγὰ νϑγ. 
17., Δ 15 δά πη! δα Ὀγ Κιιϊποεϊ. 
᾿926. μαρτύρομαι ὑμῖν ---- πάντων. ΤἼ6 Ρυτγροτί Οὗ 6 

ὙΟΓΩΒ ΔρΡΡΘδΓΒ (0 Ὀ6 [Π18: ““ 1 ΔΩΥ οπ6 ἢοιθδῆογ 
ΡογιϑῃΒ Ὁ παορϊοοίίηρ {Π6 886 ΠΙΥ ῥγθοθρίβ, οὐ ὈΥ {ἢ 6. 
αἀο]υϑίου οὗ (4186 ἰοδοΐοσβ, { 8}}4}} ὈΘΑσ ἢο ρματγί ὁ 1Π6 
ὈΪΔΠΊ16, βοοίηρ [δι 1 ᾶνο, [ἢ ὯΟ 1ηβίδησο, ὕθθη ψδηῖ- 
ἴῃς; ἴο ΠΥ ἀυίγ. 

40. καθαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων. 866 (Π6 ποία 
οῃ 18, 9θ. Καθαρὸς 18 σοῃϑίγιοα 1 ἀπὸ, Κα {Π6 

Αὐλδίορῃ. 1, γεϊοῖ, 164, σπονδὰς ποιήσαιντ᾽ ἂν ταχέως, εὖ οἶδ᾽ ὅτι: 
δηὰ 100. Απὰ ΤὨροιῃ. 1. εὖ οἶσθ᾽ ὅτι. Ἑυτίρ. Ῥπαη. 1633, σάφ᾽ 
οἵδ᾽ ὅτι. ὙὯα ζοϊοιυυϊπφ ἴοτιι 18 ἐχοεεάϊηρὶν σαγθ. Ευτγίρ. ϑμρμὶ. 
8395. Καδμείοις, ὡς ἔοικεν, οὗ γὰρ ἀπὸ εἰν ὅτι, κηρὺξ. 1 οπῇϊ ἃ 
ναΣ οἰ οὗἁὨ ΟἴΠΕΙ ἜχδτηρἾθβ, τυ ἢ 1 8118}} δίκα οοσδδίοῃ ἴο ργοάυος 
σῃ (ἢ μᾶϑβδρε οὗ Τυσγάϊαοε. 
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δ. ΡΣ ; 88 ἴῃ 2 ὅπηι, 83, 298. ὅ.6 ψογβί. ἄς Ηθ. 
Ν. Τ. 411. σοῦ. ΤΠ οχργαβϑίοη 18, πβονψενοσ, ἢοΐ 
ππηι564 Ὀγ [ῃΠ6 ατοοῖκ νυ 6 γ8; δηά, ἴῃ ργοοῦ οὗ (9 
ΟἸαββίοαὶ ρυγίιν, Κυρκα οἰΐε8. Ψοβερῇ. Αηϊ. 4, 8. κα- 
θαρὰς ἀναβοησάτωσαν τὰς χεῖρας ἔχειν ἀπὸ τοῦ ᾧόνου" 
δηα Τ)οιποϑίῇ. Ρ' δῷ8. (γο Ὀυϊηρθ8 ἰογνναγὰβ {{|6 
ΨΟΓΩΒ οὗ δὴ οδίϊ ἰβκθὴ ὈΥ 16 δι} ]6 τη] η] βίο οὗ 
Βαοσδ8) : ἁγιστεύω καὶ εἰμὶ καθαρὰ καὶ ἁγνὴ ἀπὸ τῶν 
ἄλλων τῶν οὐ καθαρευόντων, καὶ ἀπ᾽ ἀνδρὸς συνουσίας: 
Απὰ Πα διά8 οἵδ ραββᾶρθδ ἔτοπὶ Ῥογρίγυτγυ, Πιορ. 
1μοτί., δηὰ δίοῦ. ; θυ πΠοΠ6 80 δρροβίξα. 

47. οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην. Οἡ {18 νοῦ 866 {Π6., 
ποίθ οη νϑῦ. 20.; δαηὰ Μαγκίδιζα ου 1Π18 ραβϑ8ϑαρθ. Ἂν 

Φ7. βουλὴν τοῦ Θεοῦ. Ηδτα {{Ἰ6γο 18 ἃ βοζΐ οὗ π|θ- 
ΚΟΏΥΤΩΥ ἴον “" (ὐοαβ μἴδη οὗἉ βα᾽ νδίίοη Ὀγ Οἢγίβί, δηά 
1Π6 ἀοοσίγίηθ8 οὗ 11 τονθα]θα ὈΥ ἢϊπι." [{ πιιδί θ6 
οΟρβεογνϑὰ {πὶ 1 ΟἸΠΘΓ 5 πη} ]ὰΓ Θχργοβϑίοηβ (ἢ 1508 
ἀοοίτϊηθ 185 80 ΠΙΘηΓΟΠΘα 88 (ο δ8ογῦῖῦθ 105 θοηθῆϊβ 
ῬΓΙΏΔΓΙΪΥ ἰο σα; 48 βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀηά εὐαγγέ- 
λεον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ 7.5 δἴϊογ. 

28. προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς, καὶ παντὶ τῷ ποιμνίω -- 
«οῦ Θεοῦ. 

Βοίοσε νὰ οὐδυδὸν ἴο {Π 6 ἑπέογργοέαέίοη οὗὨ (ἢ 1ὰ 
Ῥαββαρθ, 10 Ψ|1}} 6 ῬΓΟΡΟΓ ἴο 86. {16 {ἢ ἔγιιθ γεααΐηνσ, 
ὙΠΙΟἢ ἢ88 θθθὴ ποί ἃ ΠΠΠ|6 (6 βυθ]οοῖ οὗ σοπῖτο- 
ΨΕΙΒΥ.  Ϊὶὴ ογάθσ ἴὸ Ψηϊοδ [1 58114}} ἰἂῪ Ὀθίογθ ὯΥ 
ΤΟ άουβ {Π6 βυῤδβίδηςο οἵ Κυΐηοο}᾽5 (᾿ΟἸ]δοΐδησα, δηά 
Εἴ 6 δ] Οἱ ἢ ΤΥ ΟὟ ΤΟΠΊΔΓΚΘ. 
ον (μα Ἄοοιηπηου τεβαϊΐηρ, ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ δοῃια Μ88, ανὸ 

τοῦ κυρίου : οΟἴδεῖβ, τοῦ κυρίον καὶ Θεοῦ, ΟΥ̓ κυρίον Θεοῦ, ΟΥ Χριστοῦ. 
1. ΤΏΘ γτοβαϊορ τοῦ Θεοῦ ἐδ ΟὨΥ ἔονιπα ᾿ῃ [ἢ6 ΤΏΟΓΕ Τϑοδηῖ, [688 ν8- 
Ἰυδῦ!]ε, δηά ἰῃιογροϊαϊοὰ Μ55. (8εε ἤε(8. αηὰ ατῷ8.)}) Το ναδιίοδβ 
Μϑ9., ἰμπάεοοά, Ἔχ ἱῖ5 Θεοῦ, Ὀυϊ {μαΐ 18 τηδη 68 1}γ δὴ δ᾽ ἰΘγαιοη ἔγοια 
ἴδε ᾿εοηυΐῃα κυρέου ; δ'5οδ 'η (μα τοδαΐηρ' τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου ἰμῆγα, 
116 Μ8, ἀργϑεϑ νυνὴλλιἢ δοῖθ οἴπειβ, τυῖ! ἢ νὩ ]Οἢ 1ἴ δἰδοὸ ἀ065 οἡ οἴδεσ 
ΟὐΟΔΒΙΟΏΘ ; δηα (ΕΥ̓ Βδνο κυρίον. Οἶ ἴ.6 δῃοίθηϊ νϑγϑοηβ ἤοπς δῖ 
[6 γυ]ρ. δηὰ ᾿δίον ϑγγίαδςο ἤδνα ἴΐ; ἱποι υάΐϊηρ ϑοίῶθ Ἐδίποσθ, 88 
ΑΔιδπαπαεῖμδ, ἰη Ὠΐθ Ἐρίδί. δὰ ϑεγδαρ. (θυϊ (ποτ βοπια Μ55. ἢδνα 
Χριστοῦ, δὰ ομο Κυρίου), Βαεὶϊ, ἴῃ .ν]9 Μογαὶ. τερ. 80. Ὁ. 16, (γοῖ 
ἴῃ ἴῃ6 ὈΓΕΥΪΆΓΥ ννα τεβὰ πρόβατα Χριστοῦ), Ἐρὶρμ]ιαπῖμια, ἴῺ Ὠΐ8 Αἢ- 
οΒοσ, Ο. 69. δηὰ ἢκξτοβ. 74., Οδτυεορίοτα οὐ ἰΐ8 ῥρϑββαρα ἐῤγίοθ, 
(Ὁ ΜΙ] (κα (ῃ6 ΟΟμπημθηΐδιν σεαυΐγεβ Κυρίου,) 4Δπιῤγοείδω, 
ΕαἸοωκεκῖμε, 2. ὦ, ἀ6 ϑρίτί(α ϑαηςίο, Γωξβοπέϊμε, δὰ Ρείγυτῃ Περααϊ. 
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Εϊά6. Ο. 19., ἀπά βοὴ οἴΐεοσθ. ΤΏθ ρῆγαϑθα αἷμα Θεοῦ πα8 θεδἢ 
δε Ὀγ Ιρπλίϊιι8, Ερίδι. δά Ερἢε8. ἰηἰϊ. μιμηταὶ ὄντες Θεοῦ, ἀναξω- 
πυρήσαντες ἐν αἵματι Θεοῦ, (Ὀαζ ἱῃ δηοιἢεν γεοθηβίο οὗ πα Ἐρίβι!α 
ἴΠ6γὸ 18 Χριστοῦ, ἡ πρᾷ Ὀγ οἴπεγβ. ὅ6ε Ῥεῖβ. οἢ ἴ{}8 ρϑϑδαζθ. Βυΐῖ 
ἰθετο να ποῖ ὕξε τυδηϊίηρ, ἰοθα το ποῖ ΟὨΪΥ οομπιρίοιεῖγ δὃ- 
5δἰ ποιὰ ἤτοι ἴ6 ἐχριεδείοη, δηὰ οδηδυγεὰ 1ἴ, θυ ΕΧΡΓΕοβδὶν δϑοογιεὰ 
{παι τῆς ϑαογοὰ υυείϊοβ 0 ψῇοΓΕ δροαῖκ οὗ ἰΐς Ὀϊοοὰ οὗ Οοά: 88 
Οεΐζεη δπὰ Αἰπαηδϑίυβ. (5ε6 ἤει6.) Τα γεδϊηρ Θεοῦ [88 Ὀεδεη 
δρριονεὰ ὃὉγ Βεζχβ, Ἠδπηηοπά, ΜΙ, ΜὨΐιθγ, δηὰ ἡγο], νῆο ταΐηκ 
ἐξ μτοῦδο!ς τὶ Κυρέον ννὰ8 ΓΙ ΙΕ ἴῃ (6 πιδυρίη οὗ δοῖηθ Ὁόορυ, 
Εἰ Πον ἴον [6 β8Κα οὗ ἱπίθγργεϊδιίοη, ΟΥ 88 σοϊηΐηρ ἔζυηπιὶ ΟοὯδ ννῆο 
δῖυ πη! δα αἱ δίοοί Ὀεΐηρ; δἰ γἱ θυϊοα ἐο σοά, 

11. Κυρίου .86 ἐουηά ἴῃ δοτης Ἔχοεϊϊεηῖ Μ55. οὗ ἀϊδεγεηΐὶ ἔδιῃ!} ε8, 
ΟΥ ΤΕΟΘὨΒίΟὨ8; 88 Α. Ὁ. Ὦ. Β. 18, 1ὅ, 18, 86, 40, 69, [6 δαηϊάϊο, 
Οορί. ὅγν. Ῥοϑί. δηὰ Αστηθηΐδη γεγείοηϑ, [γϑῆθθιι9, Οοηδῖ. Δροβῖ. ὦ, 
61., Εὐυδεῦ, ου 19. 58., Αἰΐδη. (Ερ. δὲ βεγαρ. ἰη Μ55.), Αιριοη, 
οη (αΐοης, ΦοιῸπ οἡ ΤΊ. 1, ὅ., Αυρυδίΐη οοηΐτα Ῥαδιτηθηΐϊυπι 1, 6., 
ϑοάυ 8 ἰη Τί. 1, 7.» ἀῃὰ οἰοῦβ τῃθητοηδα ὈΥ γείβ. διγὰ (ἰγθβ- 
Ὀθαο, ννδο ἢδνα γοοεϊνοὰ ἰΐ ἰηῖο {86 ἴοχῖ ; αμὰ ἔπε ργεΐδγθηος 889 
Ὀεεη δνναγάοα ἴο ἰΐζ Ὀγ ατοί., ἴω (]οσο, δῃὰ 8}} ἴ86 πηοϑῖ οεηΐωθωῖ 
ΟΥ εἰς οὗ ἴπῸ 866. 

1Π|. Κυρίου Θεοῦ ἰ5 (οιϊηὰ ἴῃ Οοἀά. 8., δΔηά Θεοῦ καὶ Κυρίου ἴῃ Οοά. 
47. Κυρίου καὶ Θεοῦ (ννϊοἢ! νγα8 σερεϊνοά Ὀγ Μαίἢϊ:) 5 ἔουπα 
ἦι ἸΏΔΩΥ Νίδην Μ55. ἂρ. Ῥεῖδβ., Βίγεῃ, δῃὰ Οὐ εβῦβοϊ ; γαῖ Ὡθ;6 
ΨΟΙῪ δηίϊεηῖ. Νὸο εγθίοῃ ἔδνουγθ ἴθ, οχοερὶ [ἢς ρῥγίηϊεα Ασγδῦϊα 
δηά {Ππ6 ϑοϊανοηϊς : "ΟΣ 8 ἰἴ ουπάὰ ἰῃ 1ῃ6 ν τ ηρδ οὗὁἨ δὴγ Ἐδίδθν, 
ὀχοορί ΤὨΘΟΡὮγ]δοί. 

ΙΝ. Χριστοῦ ἰ6 ἰουπὰ ἴῃ (ἢ ϑγτίας, Αγαῦ. ΕΣμ., δηὰ βοιῃηἜ ἔξυν 
Ἐδίδογο, 89 Οτίροη, Αἰμδηβϑῖιβ, Τῃμεοάογοῖ ἴῃ ῬὨ]ρ., Βαδ} (Μοχαὶ. 
ες. 80.) ἴῃ Ὀτγενίασίο. 
Τρ ἰγὰθ γεδαϊηρ; ἰδ Ὡμἀου δι αν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίον. Ἐὸογ, 

ἔγοῖ, ἴἴ 18 δυρρογίεοἀά ὈΥ 6 δυϊπογγ οὗ {Π6 τηοδῖ δηϊίεπὶ Μϑ95,, 
Ψοεγείοηδβ, δηὰ ἔδιϊεγε. βθοοηαΐϊυ, [Π6 ΔΒΘΘΏ Ὁ] οὗὨ ΟΠ τι 89 15, ἐμ 
ἐπε Νεῖ Τεσίδιηθηί, Ὡ0 τνίογε οδ]] δὰ ἐκκλησία τοῦ Κυρίον, Ὀυΐ 
ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, (5686 1 Οογ. 1, ὦ. 10, 84. 11, φῶ. δ, 9. 4 ΟΟΥ.1, 
1. ΘΔ]. 1, 18. 1 Τίω. 8, ὅ., ὅ, 1ὅ.,) ἀῃά ποιμνίον τοῦ Θεοῦ. Τα {γτι6 
τοδαϊηρ 8 [πογεΐοσα σέγν πιδναὶ; δὶ ἴἢϊ:8 Κυρέον ψου]ὰ εδϑῆγ δθ6 

ἰηίο Θεοῦ. Ὗοῖ ἐκκλησία Κυρίου δα ηυἱῖα εογγεςέ, οἷ ποῦ 
Οἰνεϊεῖ ᾽.89 οϑἰ δὰ ἴΒ6 Ομυγοῖὶ λές, ἰῃ Μίδιι. 16, 18., αηὰ ἢς ἰ6 δαἰὰ ἴο 
θὸ “ποϑὰ ονος ἴ8ε ὈΒυγοὶ." 866 Ερῇαδβ. 1, 984 δεη4. (ὐἹ]. 1, 94. 
δηὰ οι. 16, 16. 

ϑοΙ86 ἢδνο ρμἰεδαοὰ (δαὶ ἰῃ6 τγεδδίηρ Θεοῦ ἰβ ἴο ὑὕκ τεϊδίῃεα, 86 
μεΐδε; ΠΠΟΤῸ δυῆϑῦϊε ἴ0 ἴΠ6 δας ἰοσκμεῖα οὗ δ. Ῥδυ!. Βυϊ (88 
Οτείοδυδοῖ οὔθοῦνε9) βαμὶ ἀΐὰ ποῖ οσμυνέξ (6 ἀϊδοουγεα ἴο ντιτἑηρ’;, 
ἴμιὶ ζεκο, ὙἘΟ 5 δοοπθίοιηθα (ο ρΡυϊ ἐκκλησία δ᾽ ΏΡΗ δηὰ υνἱκδουὶ 
ΔΗ Βαά)αῃοὶ. ΝῸ δρρϑδϑὶ οὐρδί, [Ποσεΐογε, ἴο θ6 τηϑάς ἴο ἐδε ϑίγίο οἵ 
Β8.. Ραι!]. Βοοίάθθ, ἴῃ {8 νεσῪ αἰδοοῦτβα ἴ8ε Ἐδίβογ ͵θ δἰνγδγυ 80 
ἀἱοιϊηρυὶ ἔτοτα ἴῆθ 50ὴ - ἴ[6 ΤΌΓΈΒΕΣ Ὀεΐδρ; εἰγ)εὰ Θεὸς, ἴΠε 18[- 
(ἐν Κύριος (866 19, 21, 94, 95, 97, 82, 55.); δηάὰ ἐμπογείοσε ἰἰ 8 ποῖ 
ΡΓΟΌΘΟΙΕ δαὶ [λ|κ6 ἀονίαιεὰ ἔγοτῃ (Ὠἷ8 γυΐθβ.Ό ΤΗϊτάϊγ, ἢ οδπηοΐ ὃθ 
εαϊα (δαὶ [86 16ε8 ΣΟΙ ΠΟ. 8η ΠΆΣΘΙΟΣ (εἴπ) ἰδ ἴο 6 ρμιοξβεγγοὰ ἐὸ 
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«ἴα τοῖα κησντῃ ; δη {πᾶἰ τοῦ Θεοῦ ἰδ οὐ {πδἴ ρτουηά ἰο 06 ὕΓδ. 
ἤεττεα ; πϑιρεῖῃ, βίησε υἱοοά ἰθ δεογ θεὰ ἴο Θο. ΒῸΓ ἰξ ἰδ ποῖ υηΐ- 
γ ΓΒ ἢΪγ ἴσο τπαῖ ἴῃ [ε588 Κηοννη ψογὰ 18 ἴπ6 ἴσια, δνὰ {π6 ξΏοτο 
ἔλυε  ἰὰγ ὁπ {Ππ6 ἔδιδε οπθ. (εε 8 ποίβ οἡ Μίαίι, 28, 45.) Β6- 
δἰ65 (26 Οτγίθδῦθο ΟὔὈϑεγνοβθ), 0 186 δρὸ θη ἴΠ6 ργοβεης Μ58. 
Ὅ6Γ6 ἩΓί((εη, ἴΠ6 ρἔγαδα αἷμα τοῦ Θεοῦ γγῶ8 ποέ 8Ι1ομεῖ 6 Ὁ ἰπσιαὶ) 
βοῖ σου] ἰΐ ϑδεῖ) Πδγθῃ ἴο Οδί μοὶ. εῦ8. ΕὈΟΌΡΙΙΥ, ἐξ ΤΥ Θ85}}7 
θὲ διονῃ πον ἴη8 τεράϊηρθ Θεοῦ, Θεοῦ καὶ Κυρίου, δη Χριστοῦ, 
ΔΙΌΘα. Θεοῦ πιΐρἢςϊ οΥδορ ἴῃ, δίηοθ τῇ ψογὰβ Θεὸς, Κύριος, δηα 
Χριστὸς, 66 ὙΓΙ η ΘΟΣ, ΚΟΣ, ΧΟΣ, ΘΟΥ, ΧΟΥ, διοὰ ἐδβθὴ 
Κυρίου τιϊρκίν δος ἀδηἴα! γ μα85 ἰηῖο Θεοῦ, οΥ Ὀ6 οἰδησοα ἰηΐο [τ Ὁγ 
ἴΠ6 ογιβοάοχ. Τη6 τεδάϊηρ Χριστοῦ ΒδοΙη8 δὴ ἱπιεγργείδτϊίοη οὗ 
Κυρίου. ΕἾΏΑΙΙγ, Κυρίον Θεοῦ δὰ Θεοῦ καὶ Κυρίον δ΄ πγαηϊξεδίν 
ἴνο σϑδλάϊηρθ οοαϊεβοθ ἱῃῖο οὯ6: δηὰ {Π6 ρμαᾶγῖΐο]ς καὶ ἰ8 ΔῺ ἐπι} ἷς8-» 
ἴοι οὔ ἃ ρίοδο. ὅδ ἴῃς ποίβ οὐ Μαρκ 6, δ]. Νον θη ἴνο 
τοδάϊηρε δῖα ἰοϊπε, (μαϊ τυ οῃ ἰδ ἐουηά αἰοηπς ἰῃ ἴῃ Ὀφδί δηὰ πιοδὲ 
δηιεηῖ δυϊποε (68, ἰδ το Ὀ6 ἰβουρῆϊ ἈΥῸΣ ἴο (δὶ Ὑπ ἢ δ Ὠοῖ 
ἔουπα αἰοῃθ, 0Π|6858 ἰῃ ἃ ἔδξνν γεοϑηῖ δηὰ [658 ναϊυδ0}]6 Μ55. (Κυίΐπ.) 

Αἴεν α ολγεΐι! εχαπιϊπαϊΐου οὗ νῆδί 859 θθθη νυτὶ θη οἡ τ οοη- 
ἐτονεγίοα Ῥοΐπίὶ οὗἁ οὐ ἰοἰοῖθ Ὀγ ᾿γείβ., Οσγίοθῦδοῃ, Κυϊηοοῖ, δηὰ 
Θέδοτο, 1 τῆσδ δυοῦν ἰπαΐ 1 5ε6 ὯῸ ΓεΆΒοη ἴο ἀδβεῖῖ ἴΠπ6 οοξηϊήοθῃ 
τεβαΐηρ ; δηὰ 5121} ἰεϑο ἴο δέορί τοῦ Κυρέουν. Τὸ [26 ᾿ἰΐ Δρρϑαγβ (παῖ 
πεΐζμεν  οἴϑ. ΠΟΙ Οτθβθθοῃ Πᾶνα, ἰη τηοὶν Βα! οΥαὶ οσαμδοϊίγ, Ποὰ 
[8 ϑοδΐθδ ζαὶ γῖγ. ΤΟΥ ἀσῖ τΟΤα Κα ἐαρεν αὐυοεσαέεε ἴῃδῃ ἐπματέϊαϊ 
)νάξει. Ἡδεῶκα {ΠῚ ϑἴδίεσγεηϊβ αγὰ ἴο Ὀ6 δυϑρεοίοί, ΟΥ δἱ ᾿δϑδῖ Γθ- 
οεἰνεὰ νυν οαὐζίοη, δηὰ Ἰηἀδεὰ δγα, ἴῃ ΤΏΔΏΥ Γαβρδοίβ, ἰδ δ]6 ἴο Ὀ6 
ς8]})οὰ ἰῇ αυεδίίοη,. ΑΒ, ἴ0Γ ἰηδίϑησε, ἴῃ {ΠΕῚΣ δοοουηὶ οὗ ἴἢ6 τοδά- 
ἐῶν; οὗ [δὲ τηοβὶ νϑυδῦϊθ, ᾿ἢ ποῖ τηοβῖ δητίεπίὶ οὗ Μ.55., (ῃε Ψαϊίοδη, 
ἢ ΤΟΥ οδὴ Ὁ ΒΟ Πηθδὴ8 ῥγοόοῦβ ποὲ ἴο ἴδνθ Θεοῦ; 8 γεβέϊδρ 
ΠΟ56 βΈΠΙΪ 6685 ΟὈΡὮϊ ποῖ ἴο δε βιιϑρεοίεα ΟἹ ΔῺΥ ογίέξοαί ἀδ 
νυνραίενεσ. ΜΥ 1 ηΐϊ6, ᾿ἰπάεδει, τῆ ποῖ ρογγϊ της (0 δηϊπηδάνοσί οἡ 
δδοὶ μαγιϊουαγ οὗ (86 ἀνκίθποε Ὀσουρῆς ἔογναναὰ ὑγ ἴδεαι, Ὀυ ἢ 
Ὡνυαῖ Γεροκῖ παι (Ποῖα ἰδ δ Δρρδᾶγανεε οὗ ὑυπίδίσηεεβ, δυϊθίηρ οὐ οὗ 
δὴ ἐχοκθεῖνε (αμά, (0 58 {πε ἰδαδῖ, Ὁποῦ ο.}} δηχίθιυ ἴο ῥὑτονθ 
Κυρίου ἴο θὲ [ἢ6 ἴγυε τοραΐθρ. Ἐργ ᾿ἰπβδίδηοθ, ΒΘ (ΠΟῪ δα ῦ (Πδὶ 
αἱὲ [6 τηοοῖ ἐπποηὲ οτος Βανε υηϊϊοῦ ἰῃ δὐοριίδρ' Κυρίον. ἘΠΐ8 
ἐξ ἃ κογῖ οὗ αγρωμεπέιη αα σετοεμηαΐαηι, ΟΝ ομρῆς βοΐ, ἸῺ Αγ εθθ, 
ἴο ατε Ὀεθη εἰρίογοὶ. Βυϊῖ, ἰη ἴδοεϊ, ἰϊ ἰδ υπουμάςά ; ἔον Η. εηθ. 
ζῶα, ὅ. Α. Ἐγηοοίὶ, Με δεῖ, δοιὰ Ὑδοκηδον, αἱἷὐ οὗ τυῦοαι ἀοίεη ἴ[ἢ6 
γεοκϊρ Θεοῦ, νγϑγθ, 'ἴῺ τηθοῖ ἀεροσίθηῖβ οὗἁ οτγέξἐοὐδηι, ΘΌΡΘΥΟΥ (0 
ἀπῷ ὯΟ Ὦδνα δβροιϑεὰ (αὶ οὗ Κυρίον. Τῆς ψογάδβ οὗ δ οδοῦ 
8:9 ἰνεθε: ““Ουδηάο Θεοῦ πᾷ Θρίϊἷθ τορερίυα Οοὐάὰ. πἰῃ}} ογαῖ 
δδυδδῖρ, σὰν Ἡ εἰδίεηΐυϑ Δ᾽ ϑρο Ἰοσι  ΟΏΘΠ, ἰδ) Όθα ϑοΐβῃ ρβηιῖ- 
παῖ, ἴδ δοϊηοδὸ οοεδιδολάδροί. Ἕεγα ἴ,. ἰδοίο νἱἀείῃν, ντοῦαπξα 
Ἡ. ψερανιο ὮὨϊδθ. 1. ἀθ νεστὰ Ὀμε δ Ὠϊνίη. τὴν ἐκκλυσίαν τοῦ Κυρίου 
καὶ Θεοῦ." ὙΏΘΓΟ ῬΥ ΔοΘΘὈΌΓΡ; ΓΟΙΔΔΓΚ8: “ ΤΥειδιεηΐοπι οεἶδηι γθ. 
Ναανίϊ 7. Α. Εγησδα 'ὰ Ορυθο. ῬΆΒΪ]. ΟΥ. ὑ. 833ὅ βεαη." ὟὙϑποιηβ 
δηὰ ὙΔ]ΟΚη. βεθτ ἴο πᾶνε ἱπουρῆϊ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ ἴπ6 ἴσιο 
Γεδϊηρ,, 88 ἤἴανα 41δὸ οἴδιεν ΟΥΟΒ; δηὰ ἴξ 88 Ὀεεὴ δἀορίεα ὃγ 
Ματ ἢ}: απὰ γαΐογ. Τὸ τη ΐθ ορίηΐοῃ, Βονγανερ, 1 σαθηοῖ δοοράθ, 
δευρροεῖηξ ἰἴἰ ἴο δ6 (6 {6 τεδϊηρ,, Ὦσνὺ ΔΓΕ γγὸ ἴο ἀσοουῃί ἴοΥ παῖ 



; 2: ΑΌΤΘ ΟΥ ΤΗΞ ΑΡΟΙ͂ΤΙ.Ε5, ΟΗΑΡ, ΧΧ. 

οὗ τοδηγ Μ898., Θεοῦ, ννὨϊοἢ οουϊὰ ποῖ ἀγίϑε ἔγομι δοεϊἀθηΐ, οὐ. περ 
βεποεὺ Απά ἱπουρὴ τὲ τῦδῪ σοῃοεῖνε ποῦν, ὈΥ̓ ἴπ6 ἰδπμμελίηρ οὗ 
ιἰο Ατγίδηβ, πε γοδαϊην Κυρίον ταὶρῆϊ ἀτγίθο, γοῖ [ῃ6 σα86 15 Οἱ πε ννῖθα 
νυνὶ) τεδρεοῖ ἴο Θεοῦ. Εὺγ τΠ6 ογέῤλοαος ουυϊὰ ἴνᾶνα πο τ᾿νοῤὲτϑ ἰὸ 
ΠΙΆ ΔΩΥ͂ δἰἰογαιίοη. 1 τπογείογο αργες τἱτ ἢ ν εἰδ., ΟΥγίεδθδοῦ, δηὰ 
ΚΚυϊηοεϊ, {παῖ τς γεδάϊηρς τοῦ Κυριοῦ καὶ Θεοῦ ἰδ οοπιροδεὰ οἵ ἵνο 
τεβαΐησο υηϊΐϊε ἰηίο οὔθ, ννῃϊο ἢ δνεγγ Οὐ τὶς ῆον8 18 νεῖ ἔστε. 
4ιεη1). 1 σδηπῃοῖ, Ποίνενοσ, ουηϑεηῖ ἴο ἤαᾶνα ἃ οδ86 ἷκε τῃΐθ, ἴῃ 
νυ οἢ τἴ)6 δε! ρ ἐη ραϑδίοηβ οὗ ἰῃ056 τ ο νυγοίβ, δῃὰ ννῆο υϑοὰ ἴΠ6 
Μ955. νυουϊὰ Ὀὲ ς81]δἀ ἰηἴο δοιΐοῃ, ἰγοδϊθὰ {|Κὸ ἃ ἀὐγ αὐεέγαοί οτγιἐϊοαὶ 
φμεείϊοη, Δ ἀείεΓηλ η6α ΠΔΕΓΕΙΥ Ὀγ ἴΠ6 ἰεϑι θην οὗ Μ55. Ὑεῖ 
τηυδὲ οὔδογνα, ἴπδῖ (δι τ δ ἰΠἸΟΏΥ, 88 ὯΡ 8ἃ5 Γεαρδιάβ ἴΠ6 φγεαΐ δείξε 
οἵ Μ85., (ἠδιμεῖγ, ἴποβςε ἐλγεε- Λ ς ΜὨϊο πᾶνα ἴμ6 γεδάΐηρε Κυρίου 
καὶ Θεοῦ, ΟΥ Θεοῦ καὶ Κυρίον,) δεοῖῃ8 (0 ῥΙΌν6 ὩῸ ὨογῈ [ἤδη (ἢ 8, 
δι ἰὴ (ῃ6 Μ85. τννῆϊο ἢ 16 δογίθοθ δε, {π6 τοδάϊημψβ ναγίοαὰ δηὰ 
Βυοιυδιοαὰ Ὀεΐννεεη Χριστοῦ ἀηὰ Κυρίον. ΤΆδεε πιδῪ ἰπογείοσς ὃὕ6 
δοὨ δε ἐσεὰ 8 πομέχγαὶ. Νὸονν οὗ ἴδε Γεϑῖ {Π6 δ ρτεαῖοσ ἤιε (Ὡς 
οεἸυάῖΐηρ ἴΠ096 νΘΏ ΓΔΌΪ6 γογδίουϑ ἴμ6 Καί. αηὰ ϑυγίας μορδίογιου) 
δανα Θεοῦ; δηὰ 85 ἴο ἴἰ6 βαέδεγν, ἰὰ ἰδ τηδηϊοοῖ τπαὶ ἴΠογ ἴῃ 6 
τνεῖρης οὗ δυϊπουῖ 16 ἀξοϊ ἀθοἶγ ἰὼ ἔδνουν οὗ Θεοῦ ; δίποε (Ὠγγϑοῦ- 
ἴοτυ, δε}, Αἰ πβδυδοίυβ, Εμὶρῃμδηλιβ, ΑἸπθγοδίυθ, ὅς. δὰ [ὮΓ ρΐθ- 
ἔοτγοῦϊε ἰο ιἰπο86 οἡ ἴπ6 Οἵα διε, ἴο δὲ οἰ εῆγ [σέιη ΒαϊΠοΙ5. 
ΤΠ ΟὨΪΥ Θεοῖς ΟΠ οὗ οοπδοαιθῆσα δυιοὴςς ἰδ επὶ ἰ8 Οτίζεῃ; δηὰ 
ἢ6 16 ἴοο Ποίογοάοχ ἴο ὃ δαΐεϊγ (τιιδῖίϑα ἴῃ δωοὴ ἃ οδ6. Αῃὰ δὲ ἴὸ 
ἴα υτδον οἵ ἀπέϊεπέ Μ55. (πεῖ πανθ Κυρίον, οη το. ἰἢ6 δᾶνο- 
«αἴε8 ἴον (δὶ τεδαϊΐηρ ϑεεῖι ἴο 'δὰῪ δυο μψιθδῖ δίγεβα, (ἰδὲ 18 ΟΠ]Υ 
ἴριισ, ἀρὰ οὔἊς οὗ μοί ἰδ (8 ἔδλιμοῦδ, ΟΥ Τα ΠῈΓ ποίογίοωε, (οὐ, Οδηϊ., 
ποῖ [825 Ὀδοη δύεέγῳ ὡὖξγε δηὰ δγβίθιηδι8}}γ ἱπιεγροίαίεα αἰνὰ αἰ- 
ἐεγοα. ιιςἢ ἰοϑι ̓ ΠΠΟΗΥ͂ Ὠλυδί ον] ἀΘΏ1|γ γαῖμα νγεαΐζεῃ (ἢ δη δίγεπρίο ἢ 
6 σευ ὨΘΏΘ686. 

ΑΞ, (θη, ἰξ '8 οἶεαγ (δὶ νγα τωυδὶ γεδὰ εἰϊ πον Θεοῦ ΟΣ Κυρίον, δηὰ 
85 ἴΠε τοῖρῃς οὗ δυι που 15 ἰη ἤδνουν οὗ (6 ΚΌΓΙΝΕΥ, 50, ὄνοῖ Οὔ 
δροίγδοι οὐ εἰς δὶ ρεϊηςὶ μο6, ̓ ξ ννου!ὰ ἀεϑογνα [πε ργεΐδεγσεηςθ. [48 ἴο 
1ὴε ᾳφυεδιίοη οὗ (Πα οοτηραγαῖίνα πιογὶι5 οὗὁἨ Μ55. [δὲ 16 δὲ ργοδεηῖ 
}} οὗ υποεγίαἰηΐςγ, δηὰ νν}}} γεαυῖγα [9 μαϊΐοωϊ ἰδθουγα οὗ ἴνγο οΣ 
ἘΠ ΓΘ6 ΤΟΣ ρεπογαίίουϑ οὗ Ογἰτἰςβ, ἰο ἀθοϊάθ ἰΐ 80 8ἃ8 ἴο ἕβδκες Μ8. 
δΌΓΒΟΥΪΥ δὴν ἰδπΐηρ; ἰδηκὶθ!]6 δηὰ βαιϊἰδίβοϊοσυ) Βαῖϊ (681 Ὀεΐοτο 
οὔδεσυθα) ἰξ ἐδῃηοι ὃ6 δαῖδ, 'π δος ἃ οϑϑδὲ δὲ (Ὠΐθ, ἴο θ6 συ ἀεά 
δοίεἰψ ΌΥ δυο ῥὑγποῖρῖεβ. Ης πηυδῖ ἤδνε ρμϑίαά νεῖν ᾿ἰ11}6 αἰἰοητοη το 
ἐδε νασίουβ γεαδλαΐηρβ οὗ {πο Νὲν Τεβιδιηδηῖ, ἡ Ὸ ποῖ κηονν νῖδδὲ 
Ἰἰδεγιΐὶθα [86 ἐῤγατίἑ, ΟΥ ταῖμεν ἐλεὶγ οιπηρίοψετε δῃὰ αἰγετίοτε, ρῖνο 
{ποι ϑεῖνοα ἰπ ἴπ6 ἰπίοσοϊδηρε οὗ ἴπε ννογ( 8 Θεὸς, Κύριος, δηΐ 
Χριστὸς ; ΤᾺΥ ΤῇοΓα (ἤδη οδὴ ὃὕ6 δοοουῃίοα ἴΓ Όγ ἃ οοπεϊἀογαϊίου οὗ 
86. δἰ ἶασὶ Ὑ οὗ {86 οἰρῖεα, οὐ δοῦσεν δι! οῦδ οὗ (Πσ86 ννογάβ. [ἢ ϑ0. ἢ} 
68565 ἴΠ6Υ “τεγὰ ρυΐϊάεα ὈΥ οεγίαίη ἐῤεοίοβ οαἱ ποέξοπε, γε πϑῖ πο ννο] 
οὗ ΝΠ] ἑουπάοά. 

1 5}.4}} εοποϊυάδ ἴΠ6 ρμγεϑϑηΐ δἰ σης ἀἰδαυϊοϊ ἄοη ̓  ὈΥ δου ρΙΟγίηρ, δὴ 

ἃ Το ἰνᾶνε ἀοῃς ᾿υδίϊοα ἴο 80 Ἔχίθηβίνε ἃ διιδ)δοὶ τυουϊὰ ἰανθ γε. 
φυϊγοὰ ἴΠ6 ϑοορα οὗ ἃ μβιῃρῃϊεῖ ; δηά ἱπάθϑα ἰϊ ἰδ οὗ 80 πλιιιοὶ ἱπηροσί- 
8ῆς6 [πλῖ 1 οδηηοίὶ Ὀαϊ ΠΟρΘ ἰΐ δ ὕῦ6 ἰακοη υρ ΌΥ̓ Θο)ς νγ ᾶνθ 
τα τοαυϊδὶία ᾿Ἰεασγηΐϊηρ, ἰοίϑυγο, δηὰ ορροσίυ (65 ἕος (δι ΡΌΓΡΟΒΕ. 
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διζυοηΐ νυϑϊοῦ, ἢ Ἔνθ ἴδ ολ86 σοῦ ἀουθι, τουἹὰ, ἰὼ (ἢ 6 
ΟΡῃΐοη οὗ ὄνεῦ Ἴοπεοίἀεγαία ΤὨεοϊορίδη, ἀεοϊάα ἰξ ἰῃ ἴδνουν οἵ 
Θεοῦ. ἴτ ἰδ 8η εὐὔρυμοηῖ νν ἢ ἢ ἱπηπηεαίαίοὶν οσσΌγΓοα ἰο τηγϑθε!, 
ΟἿ δεγ οὐ} 7 Δρργοβδομίηρ ἴμα αυοδίϊοη, δηα ννῃ ἢ 1 αἰοσγυνασήβ [ουπᾷ 
᾿ιΔα 4180 ργεβεηςεα πε} τὸ ΜΊΟ Δ 6]18. 
Δ λικα ντοῖα Θεοῦ, νγα οδῃησί δαϑὶν δοσουηΐ ἔοῦ {ΠπῸ τοϑάϊηρα 

Κυρίου οΥ Χριστοῦ : Ὠυϊ [Γ᾽ Κυρίον, τννμεῖ σοι! ροΞβ5. Ὁ ἱπάνιοα ΔῺΥῪ 
ΟΩ6 ἴο οἴδηρε ἱΐ ἴο Θεοῦ, νὨΐοἢ, σοὨϑιἀογίηρ {Π6 ννογὰδ8 ἰῃ ᾿τητη60}}- 
δῖς σοηπδοιοη τυῖτἢ ἴἴ, ἦν---αἵματος, 18 8 ὉΠΟΟΠΊΟΏ ΘΧΡρΓΟββίοη. 
ϑίησα; ἴΠδη, {πεγο ἢ88 Ὀδθ Ὁ] αι] δ᾽ ογαϊΐοη, ἐο ὖἦδοτι ἅτ νγῈ ἴα ἰ47 
τὴῆ6 ομδῦμε οὗ 1) 70 (6 ογίποάοχ ἡ (ἰδίαν ποῖ: ῸὉΓ {ΠΕῪ 
οου]ά ἴ8Κ6 ῶο δχοορίίΐίοῃ αἱ }ῖ, Τὸ {6 πείθγοάοχ ὃ Ὗδβ, ϑυζγεὶῃ ς 
δίῃοβ πεν (ὶ. 6. (Π6 Ῥεϊαρίδηβ, Νεϑίογίϑηβ, Αγίϑηβ, δπὰ οἵ εγβ) 
οοιὰ ποῖ υϊ 5666 ἴῃ6 ἰπονι το οοηοϊαδίοῃ ἴο Ὀ6 ἀγαννῃ ἔγοιι [ἴ, ἴῃ 
Ῥτουΐ οὗ ἴὴ6 Ὀϊνηἰγ οὗἨ ἰΠς [ογὰ 7681; δηά ἐλεν, ἰΠΕΓΘΙΌΓΘ, ΤΑΥ͂ 
ΜΘ} γ ὃ6 δυορεοίοά οὗ δανίηρ πιδάβ (ἴθ αἰϊθγαίΐοη, το, 88. ἴῃς 
πυογὼθ ἀγὸ οἴϊδθη ἰηϊεγοπδαηρεά, ποιὰ δϑθῦ ἃ πὰ οπ6. ΝᾺ (ἢ8 
ΟἾΔΗΡΘ ΠΛΔΥ αἶδο ὃὕ6 ἱπηριυϊοά ἴο δος τ ῆιο, ννπουῖϊ Ὀεΐηρ; ἀδοίάεα !γ 
᾿ιεϊεγούοχ, γεῖ τοοῖς Ὀρ δίγαιχϑ πουίϊοηβ, διὰ ννεγε δρῖ (0 ι186 υη}.8. 
Φἰ θα !. τηεδη8 ἴῃ ἴ6 ευρροτὶ οὗ ποτ; διηοηρ ννἤοπη ΤΊΔΥ Ὧ6 Γεοῖς- 
οηϑδὲ Οτίρεη, Νερίοσίυβ, δηὰ οἰεσθ, οἰϊδὰ οὐ ([ΐδ ὁοοδδίοῃ ὈῪ νεῖν 
δίεϊη, Ὑ εδα, ἴδ, ἴσοῖς δὴ ὈΠγεββοηδὺϊα ὀχοορίίοη δ ἴΠ6 οοιμὶ εν 
οὗ ιμ6 νψοτὰ Θεοῦ δηὰ αἵματος : ἀπ ἱξ τε τεδαΐηρ οὗ ΠΕΆΣΥ ἴἢγοα» 
Βή15 οὗ ἴῃ Μ55., τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, (οὗ ουνρ τὰ δπὰ Οοά,) "8 
ποὲ οομ)ρουηαεα οὗ ἵνο γτεδαάϊηρϑ, ἐζϊ πᾶν ὃ6 αἰἰγ θυϊεὰ 0 ἐΐέεα ρεῖ "Ὁ 
ΘΩΏ8. 'ἴε Τηδὺ (88 1 Ὀείοσα οὈβεγνθα) νϑῪ ΜῈ.}} δοοουηΐ ἔοῦ {ἴ6 
τεδαϊΐϊηρ τοῦ Κυρέον (πϑεηεῖγ, ὈΥ διιρροεοίηρ ἴῃδῖ ἴῃ 6 Πείογούοχ ννουϊά 
Ἐμὲ ομὲ καὶ Θεοῦ), γεῖ ποῖ ἴογ τοῦ Θεοῦ, δίηςθ ἐξ τοι] 6 ΤᾺΣ χηογο 
αἰαγίηρ, ἰο αὐὰ ἰνδη ἴο αἰ πλϊηΐδῃ.. 

Α58, ἰπογουτο, ἔγοηι Θεοῦ 4] (ἢ ΟἴΒΕΓ τεδάϊηρθ ΔΓῈ 685}}ν ἀδγίνω» 
Ὁ]6, δηὰ βίης, οὐ παῖ Ὠυροίμοδὶθ 8Ι0η6, οδῇ ννε ϑδοοοιιηΐῖ ἴῸΓ [86 
Ἄ“μδηροδ νὴ] Ϊγ πηδός, ἴῃ ἴῃ τοαάϊηρ Θεοῦ ἵ τηυδῖ ἤηΔἢΪγ δεηυΐδδβοο. 
ὙΒουρ ἰξ Δηγ, πὶ ἢ νοηθιηα, Ετγησβῖὶ, γδοΚη., ΤΥ δδβεῦυγς, γαῖογ, 
8Δηὰ οἰδογβ, δου, ἰὼ ἀδίεγεποα ἴο Μϑ8. δυιϊπογὶίγ, ργεΐεν Ἃο εὐ 
τὰ Κυρίου καὶ Θεοῦ, 9, ΟἿὟ 1ογτὰ απὰ Θοά, 1 διιουϊά ποῖ διἰγοηρὶγ 
ΟὈ͵εςί. . 

1τ ὔδν ὃὈ6 υὑγρεὰ, ἴοο, ἴπδὲ ἴΠ6 ΡὮΓΩΑδα Ὀεΐηρ' 80 ΒρΤΕΕΔ0]6 ἴθ (ἢ6 
“πες ἰοφμεπαὶ οἵ ϑογίριιγε, δπαὰ εβρθοίβ γ οὗ 81. Ῥαὺ!, [δίποθ νηῷ 
οἴϊδη δᾶνα ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, Ὀιιῖ ηἠο ΨὮεΓα ἐκκλησία τοῦ Κυρίου, 
ὉΣ Χριστοῦ, ἩὨϊοἢ ἰαϑῖ ταδαϊηρ υπάουδίοα γ οαίη6 ἔγοηι βοῃ)8 Αγ δΏ8, 
ΟΥ̓ τογε Ζϑὶ τὔδη Κηονϊεῦρε, το τπουρηϊ (ΠΟΥ πὴ ρἢν δ ννοὶ 
“3ηαἴθ διγοῖῃ ἸΊΟΤΟ 576], ἰ(οηἀ8 ἴο οοηῇτγηῃ [15 αηιίηθηθββ, (σίθδ» 
θδοῖι, ἰηάοοα, οὐ)οοῖθ {πδὶ Ῥαμὲ ἀϊὰ ποῖ σοτητηἶϊς (ἢ αἀἰδοουγθα ἰ0 
ΡΆρεσ, θὰῖ Σιμάεο, γῆ 18 δοουδίοιηθα ἴο ι.36 ἐκκλησία ννἱϊῃοι!ξ ΒΏΥ 
ϑαϊυηςῖ, Ὠϊὰ δα τῃθη (ΐηἰς τπδὲ Γλικο ῥαῤτγίοαίεὰ (ἢ ἀϊθοουγδε, 
ἦυδῖ 45 δοηξ ἰδ ογίαηα ἤδνα τηϑής δρθεοῦθβ ἴὉγ βδηθγ 5, Κίημζθ, δ6.} 
[ἴ βοεζδ ὩΓ ἸΠΟΣ6 ῬΥΟΌΘΌΪ6 8ι. Ραὰ] ἀϊά σου 1 τὸ τυγιτϊηρ ; δὰ 
{μεγε ἴθ, 1 (Ὠἴηϊκ, δίγοης ἰηί6ΓΏ4] ἐν δηςα {παῖ νὰ αν ἴΠ6 ἀϊδοοιισβα 
δ ἀοϊϊνετού. 8:. [6 βϑοῖηδ (ὁ ἤδνα ἀεγινοα ἰξ ἤοια Ῥαὺυ] ᾿ἰχ)δ6] ἢ, 
ὩΣ ϑοῖὴ6 ὉΠ6 ἴ0 ΠΟ 6 86 κκίνθη ἃ ΘΟΡΥ͂ οὗ ἰῖ(. ὙΠΕΡ ἰ6, ἴοο, ἃ 
διγϊκηρ᾿ γεεειῦϊδηοε δείτνθεῃ ἰἰγ|8 Δηᾷὶ (ἢ Ἔχιοτγίδ(ίοη οὗἉ ϑι. Ῥϑίοσ, 
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1 Ῥεῖ. ὅ, Φ. ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ Θεοῦ, ἂς.: ἃ τηιοϊδρθοῦ 
ῬΕΓΥ γοαιοηῖ ἴῃ ϑογὶρίιγθ. 

28, ἐν ὦ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἑπισκόκους" 
“ον Γ ΨὨοιη (Π6 Ηοὶν (ὐποβέ ἢδίἢ τη8646 γοιι! ονοῦ- 
8068 δηά σι γαίοιβ." ΝΟΥ Ψἠηδίανογ ἰθηᾶβ ἴο {Π6 
Ῥτγοιηοίίοη οὗ τΠ6 (ἢ γβέίδη ΒΕ δ] ρίοη, ογ {Π6 Ἰπογθϑβ86 
οὔ (Πα ΟΠμιυγοῇ, 18 ἰὴ ἰἢ6 Νὲν Τοβίδπγθηςξ βοσιθθα ἴο 
Οοά ἀπά (86 δρίνγιι οὗ (ἀὐοά, οΥγ {6 ΗοὶΪγ ϑριγιξ, 

428. ἐπισκόπουφ 185 ΟΥ̓ Βοπ16 τοηάογοα ορίδοορον, δὲ- 
δἦορδ. Οη {||8 Πηροτγίδηξ ἴθγιῃ [ σῇ, ἴογ 16 ργοβθηῖ, 
ουἷγ αβογά τοουι ἴογ [Π}6 ν΄ 8} }6 τηδίζογ “ο]]εοϊοα Ὀγ 
Κυϊηοεί. 

᾿Επίσκοπος ἰδ ἃ Ὠαπι6 ΚΕ ΠΟΓΔΙΪ δρρὶ δὰ ἴο (Πο86 ννυῆο ργοεϊθ ονεῦ 
ΘΔΩΥ (ἰΐηρ., ΟΥ ἴὸ τνῖοβα σᾶγα (Π6 δή ηλ)ηἰδί γαῖ οα οὗ ἐξ ἰ8 οοηλιδεοά. 
50 ἴπς6 Ηοῦτονν» υδεὰ ῬΡΌ [ὉΣ γμέεγ, νυ ἰοῖ ἰΘ ἰη Νυπ. 31, 14. δοὰ 
Ψψυάρ,. 9, 98. τεηάεγεὰ ἐπίσκοπος. Ηδηοε (ἴδ ἴεγαι νῶι δρρὶϊεὰ ἴο 
ἀοθα δοοἸεδί δι ο] ΓΌΪΟΓΘ, νυν οδο ἀν ἴϊ τνϑϑ ἴο [8 Κ6 οδῦὰ ἔοσ οοοἢ ἰω» 
αἰνίάυα! πρειηῦεγ, δη ργονίἀθ ἴογ. {{θ ννεϊΐαγε οὗ ῃ6 Ἡποὶα Ὀσάγ. 
ΤΏΟΥ ζεὰ αἶδο οδ᾽ δὰ ποιμένες ἰῃ Ερδ. 4, 11., ἃ ἰεγη) ἤρυγαίιἑνοἷγ ἀ6-» 
δοίΐηρ; 8 οσαγέ-ἑακεν, δ οὔθ ἯἾΟ ὑγουῖθε ἴον ἴἢ)6 βαΐεῖγ οὗ οἴδιοΓ : 
νοΐ ἰηνοῖν 5 δὴ Ἰάδδ οἵ ψουογηὶηᾷ, ταῖς. ΤὭυϑ ποιμαένειν αἷδὸ 
ἀδηοίεβ ἴο γεΐδ. 8:6 (6 ποία οὐ Μαῖϊι. 4, 6. Ζοῆ. 10, 19, 1 Ῥεῖ. 
δ,Φ. Τῆοεο, τηογεονοσ, ννῦο πῃ ἴἢ6 Βοοῖΐ(8 οὗ ἐῃς Νενν Τεβίδιηδως 
δ΄ οδ]]εὰ ἐπίσκοποι αῃὰ ποιμένες, δῖε 8|60 οὈἰἸο ὁ πρεσβύτεροι (Ὀτο»- 
ὀγέογε). ϑοῖης ἱπάδοαὰ πᾶνε ἰδῃςίοα 8 ἀἰϑογ γ]δίοη Ὀείννοθη ἐπέσν 
κοποι δῃὰ πρεσβύτεροι ἴῃ ἴπε ῥγίτἰιἶνα ΟΠ γοῖ  Ὀυς (Π6 αἰφι! οι οΩ 
δ υἱἱογὶγ υπίυουπάεα. Εογ ἴΠο0856 τποῦι δὰ] ἤαγε δα γεθϑαθ Ὀγ (6 
Ὠδίη6 ἐπίσκοποι ἅΓ6 }υδί Ὀεΐοτα (ν. 17.) οδ! θὰ πρεσβύτεροι. 866 Τίί. 
1, ἃ ἢ. ὙΒοῖα δὲ δἷβὸ ἰη {πῸ Νονν Τοβιδιηθηῖ ἰῃ το 
πιδηιϊίοη ἰ8 τδάς οὗ Βίδδορε δηὰ Ὠεβοοὴδ ΟὨΪΥ, ἰο (6 οπηίδοίοη οὗ 
Ῥνοθυγίοσθ, ἢ πανεγί 6} 686 οου ἃ ποῖ ανα Ὀεθη μαινοὰ Ὁγ, ἰΐ ἐδα 
οδῖςο αἵ Βίοορο δαὰ βεδθη πο ἀϊβεγεμὶ ἔγοαι {ἰϊ οἱὗἹὨἨἁ Ῥτγευϊδγίοια. 
866 ΡΗΪ. 1, 1. 1 Τίιη.8, 1.--“10. Ἱπάεεά, ἴΠοΓα ἰδ ἠοῖ ζουηΐ ἱμ ἴδ 6 
Νεν Τοεϊδιρεηΐ δὴγ νεδιῖρε οὗ (Παἰ πιαίεγ] ὀἰθεγεησα νος ἢ, ἰῺ ἃ 
ζαίεῦ αρθ, δυρεϊβιο Ὀθεΐννεεη Βίϑῃομθ δπὰ Ῥγεδῦγίεσθ, ΤΠ6 ΟὨνγίδ- 
εἰδηδ 'ἰῃ (6 δρε οὗἁ [ἰἸῸ Αροείΐοθ οἰ] οννεὰ {Π6 πιούδὶ οὗ {6 7 εν 8 
ΟΒυγοΝ ἰῃ δδογαὰ τίῖϊεβ, δινὰ (ἢ (Π6 ἐπίσκοποι ΟΥἩ πρεσβύτεροι ᾿ςοῖ» 
τοδροηδεὶ ἰο ἰμ6 “τοὐλῥυπαφοφὶ οὗ ἴΠ6 ψεννϑ, 'ΏΟ ὑγεσα δἷεο ἰη 1 
ΣΏΔΏΠΟΣ ἰογτηθ Π3ΡῚ πρεσβύτεροι, δπὰ ψΒοιῃ Ρ[]ο 1, 8399. δἰγ!ε5 
ἑεροφάνταε. Τῆνεδα Ἐ32ΡΊ, ΟΥ πρεσβύτεροι, οὗ ιϊνὸ ψενγθ τοῖο 8.80 
ἐογηημοά ὈΝΟΥ ργα[εοιδ, ργωροφὶ, (θεθ ὙΥἱιγίηρα ἐδ ϑγιὼ. γεῖ. ρὑ. 
641.) 6δο ιμαΐ {πον δὰ {ἢ οδγ8, δι ρου ηἰθπάδηςε, δηὰ ρονεγθδῆοα 
οὗ τ δίενεν ὑεϊοηρεά ἴο ριι0]!ς ννοτο ὶρ. 

ΤἬεθθ ῬΓΕΓΕ ΜΕΓΒΟΠΔ δ. 1 ἰη (Π6 Μοβαίο λιν. 8ε6 γι σία 688. 
δι Βεϊάδη ἀς ὅγ. γεί, 1. 1, 6. 14. Τθμδ αἰδο (π6 (Ὠγδιϊδη 8» 
ϑῆορε, οὐ Ῥτεεόνέενε, Μ᾿Ο δυοοεθά δα ἴο ἴΠ6 ρίδος οὗ ἴπεϑςε Αγοδιίφυπμα, 
βορὶ ἀπά 21, ψἜ͵Ὲ δοῖ ΟΥ̓́Θ Ἔδο} Ομ γίϑιΐδα βοχίειυ, ἰὴ ογώεν 10 
ονειϊοοῖς δὰ δυρετίηἰδηα {π6 ρυΣὶ(γ οὗ μηογαὶδ δρὰ γεο ἰδ οὗ 4ος- 
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δῖα οὗ [ποδ6 οοπιραϊἰεὰ ἴο {Ποὶν σΏΘΥΩΕ, 80 88 ἴο ργευθηϊ ΔῊΥ ΠΟΥ͂ 
δι ἰϑἷηρ ἴο ΟἸ τ δι δ Υ ἔγοιι ΓΔ: ἢ γα ἰη {Π 6 ΟΘ, ΟΥ δττοὸῦ ἴῃ ἴῃ Οἴ ΠΟΥ. 
Νονν τἢἰ8 8 ρα! ἔγουι) δϑυηάδησε οὗ ρβϑβαρδθ ἰῇ ἴπ6 Νονν Τεοίδιηδηῖ. 
ον ἰοβ6 τῆ ἴὼ ἴ6 171} νϑῦβθ οὔ 1018 σῃαρίδθι ἃτε οδ θα πρεσβύτε- 
βοι, ὉΤῈ δἴ νεὲσ. ὁ8. εχῇῃοτγίεα ποιμαένειν τὴν ἐκκλησίαν, προσέχειν 
τῷ ποιμνίῳ. Αμπά ἴῃ 1 Τί. 5, 11. [Π6ΓΘ 18 ππθη(ἰοη πλδάθ οἵ προεσ- 
τῶτες πρεσβύτεροι δῃᾷὰ ἐπίσκοποι. Ῥδα], ἴῃ Ὠΐ8 ἢγεΐῖ Ἐρίϑε]ς ἴο Τίιηο- 
{ἢ γ, (5, 11.) ἀϊγθοῖβ πὶ ἐπιμελεῖσθαι τῆς ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ. 8:6 
δἰβδο 1 Ῥεῖ. 5, 1 δ Φ. Αἱ Ηοῦν. 18, 7. δῃὰ 7, 24. (ΠΟΥ͂ Δ΄6 βαϊὰ ἴο 
Ὀε ἡγούμενοι. 

ΝΟΥ͂Ν, 85 ΔΓ 85 Γεϑρεοίθ (6 ἀδρασγίπλεπίϑ οὗ (ἢ οβῆςα οἵἉ ῬΓΕΒΌγ(οΥϑ, 
1{Πδ5 θδθῇ 8 αιιδδίΐοη δρίταἰοθα διηοηρ; Ἰδαγμθα θη, τοί ΠΕ. ΟΓ ἢΟ 
186 ῬγευγίεΓβ, ΟΥ ΒδιΟμδ, τγεγα δρροϊηίεα ἴο εδοῇ ἴἢ6 ὑργεδερίθ οὗ 
{π ΟΠ γδιίδη γεϊσοη ὃ ΜΆΠΥ ἢᾶνα τηδϊπίαἰποὰ ἴμαῖ {ΠπΔ ποῖος οὔτδα 
δρίβεορμαὶ οϑῆοε οοηῃϑίϑῖοα ἴῃ ἴΠ6 τερυϊαϊίοη οὗ {π᾿ ἐδετεα νρογϑἢΐρ οὗ 
ἴπ6 (γί ϑιἰδηβ, ΟΥ̓ ταΚίηρ οαγα ἰδὲ 8}} τ ρ 5 πὶ ἐπα ΟΠυτοῖ γ6 8 
ἄοπα τὶ ρὶν πὰ βυϊ Δ ΌΪγ ἴοὸ σοπηο ὈΔΘρΡῸ ; δηκὶ δα πηο 5 ρ;, ΤΘ- 
Ῥγονίηρ;, δῃᾶ βυνἱεοϊίηρ ἴο δος εβίαβδιοδὶ σδηβυγεβ τἤοϑα τυῆο δεῖθα 

- ΘΟΏΓΔΙΥ: δηὰ (παῖ {ἰπἸοφα ῬΓεβογίεγθ, Οὐ ΒΒ βῆορα, ἰδυρῆϊ, 1 ΠΟΥ ὑγοῖθ 
δὺϊε δηὰ νὴ ἔην, Ὀπὶ σότὸ ποί οποδθεη δηὰ δρροϊηϊεα ἔοσ ἴἢ6 ρμγροϑὲ 
ο[ ἰεδελὲπρ τ᾿ τγυ 8 οὔ ΟὨγῖδι δ γ. “ΓΗΒ. ορϊπἰοη 886 Ὀόδθη ἀ6- 
δειμδε(, Ὀεδίἀ65 οἴογβ, ὈὉῪ Ὠοάννεϊ!, ἴῃ ἢΐ5 61 Ὠϊδδβεγί, δα Ογργίδηυῃ) 
ὧδ Ῥιεδυγιογιβ Ὠοοίογίθιιβ, ὃ 1. 6644. (νῖο υπδϊηϊαϊηδ ἴμαΐ ἴΠΘ γα να 8 
8 ἀἰοιϊποιΐο δεῖϊνγεθη ἐεαολὲπρ Δηὰ τείας ῬΥεβΟγίθ 8), 88 αἰβοὸ ὃν Υὶ]- 
(τίηρα ἀς ὅγη. γεῖ. Ρ. 498. ννῆο {Π|Π 8 {πδῖ, οννίηρ; ἴο ἴπ6 Ιονν]γ σοπ- 
αἰτίου οὗ [Π6 ρῥγιπλιεἶνα ουγο ἢ, ἀπ ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴο 6 ᾿ηϊδη τ οηδ οὗ 116 
Αροϑβίίεβ, ῃὩσῖ αἰΐ (ἢ ραγβοῃβ εἰθοίεα 88 ῬγεβΌγίεθ Ὀγ τῆς ΟὨ γί ϑιίθη 
σοηρτορδίϊοηβ Το αυδ θεὰ ἰο ἐεαοῦ, ΤΠ βᾶτὴθ ὑρίηΐοη [88 4190 
Ὀδδη τηδἰηταϊηθαὰ Ὦγ 2. Η. Βοσορ, ἰῇ ἢίθ Ὠ 88. ὅν. Εσςο!. Ὠΐε8. 7. 
δηὰ ἴῃ ἷβ Οὐὔβδ. δὰ Ῥείσὶ ἀ6 Μαγοὶ Ὠ βϑογίδιοηθθ ἀθ (οποογαϊὰ 88. 
οογάοίὶ εἰ ΤΠ ροσῖ ΟὟ. ὅ. δα 1. 1. ς. Φ. ὃ δ., ΜΙΟἢ 618, ἱη ἷθ ΒδιΑγ 8 
οἡ ἴΠπ6 Οαἰαιϊδη, δῃὰ οη 1 Τί. 8, 1.5, 17.) δηα ΕΑΓΌΪΡΘΓ, ἰη ἃ Ὠ ἐπ. 
ἂς Μυπεείθυ8 κοὶ. Ἐϊαῖς Αροδίοϊοσυα. Τὴς ΠΟΠΙΓΑΓΥ οΟρίηίοη, 
ονανοσ, ΠΔΏΊΕΙΥ, παῖ ῬΓεβΌγίοτθ ἴῃ ἰἢ6 αρὲ οὗ [Π6 Αροβῖ!ϊθβ γογδ 
δρροϊηϊεα ἴο ἐεαεῆ ἐδε Ὀϑορίε, 88 Μ6}}] ἃ8 ἴο φούόγηῃ ἐδα οὐωγοὴ, δηὰ 
ἭΘΓΕ, ἔγοαι ἴπ8 ναῦν ἱπδιϊ (68 οὗὨἉ {[π6 Αροβίϊθβ, τὶ ἢ) τείεγεποθ ἴο πὰ 
Ὠδίυγο οὗ (Π6 οἷδοε, ςοηθηεα ἰο [Θδοίηρ;, 88, αἴϊτον δπον. ἰὴ ἃ Ὀΐδβ. 
ἐς Ἐρίδοορμὶθ Τειρογα Αροβῖ. Ρ. 48. 8644.) ΓΘΟΕΏΓΥ ἔουπά ἃ ἰεαγηοα 
δηὰ ΖΕΔΙουΒ ἀεΐοπάεῦ ἰῃ ΟδΌϊοσ, Ὠϊ66. 46 Ερίϑοορὶβ ργίηθ Ε ο 65:85 
ΟἩγβιΐδηθ εοσυγῆσας Οτίρίπς, θη 1805. [πήθοἀ, ἐξ ΤΩΔΥ, . ἔγτοσα 
ΨΔΓΪΟΙ8 ρα588ρῈ8 οὗ {6 Νδῆν Ταβίδιηθηί, 6 ῥγονοὰ [Πδί Ῥγοβυγζοσθ 
ΘΙ 8530 δρροϊηϊεα ἴο ἐξαοῖ ; ἴοσ ἴῃ ἴδε Ἔρί5116 ἴο Το ὮΥ δπὰ 
Τιϊυβ δὰ] ᾿ἐβρϑοῖδ! !ν ὑγρε8 ἐδ ὲς, τῆδι! [Π086 ΟἿΪΥ βῃουϊα Ὀ6 σἤοϑεῃ 
ῬγαβΌγίειθ ἴῃ τη ΟΠυτοῦαα, το, Ὀεβ 65 ἰῃ6 οἴδαῦ νἱγίι 68 {ΠΟΤῈ 
Ζοεηςοδοῦ, τεσ ἢοῖ ἀεβείειξ ἰῃ [6 βου { οὗ (εβοπίηρ, [Ὠ086 οοπι- 
τοϊτ(εἀ ἴο (Πεῖὶν οΆτα, δα ἴῃ γεπιῖίηρ δάνοδαυιθβ. ΤΠῈ8 ἢ 71{.1, 9, 
1:6 ΑΡοβί]6α τεαυΐγεβ οὗ Ὠἰπὶ ννῆο ϑῃοι! !α ὕ6 δαἀτηϊεἀ ἴο {Π6 οἢῆος οὗὮ 
8 Βίδδορ οὐ Ῥγεβθυγίογ, [παὶ ἢ6 θ6 δυνατὸς παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκα- 
λίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ, καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. Αἠά ἴῃ 1. Τίηι. 
8, 4. ἢ 54 γ8 ἴῃδῖ ἃ Βίρῃορ οὐρῇ ἰο ὃ6 διδακτικὸς, ἱ. 6. αυδ θεὰ ἰο 
ἱηδίπιοϊ οἰμεῖθ. Μίριθονογ, ἰῃ 1 Οοσ. 192, ὁ ἃ 29. τ ΠΟΓα ΤΠ ΟΓΟ 8Ι6 
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δηυιϊηδγαίοι (ἢ δοο]εβίβϑδιϊςαὶ οὔῆοσβ, ἴῃς ἐπέσκοποι ΟΥ πρεσβύτεροι 
δῖ οὐἱίε, (τποιρὶ ἔνα Αρμοβι)α οου]ὰ ποῖ πηδλη ἰο ἀ0 80,) δῃὰ ἴη 
{πεῖν μίαοε ἀγα τηοηϊομοὰ διδάσκαλοι. ΤΠειείογε (45 ΟδΌϊον τ ρμ}ν 
Οὔθεγνε8) ἴῃς Βίβῃορβ οὐ Ῥγαεβυγίεγα γαγα ἴπε ογαΐπατῳ ἰεϑοθεγ οὗ 
ἴα ῥγιἱτἶνε σΠυγοῦ, μιι51 25 {Ππι Αροβί!εβ. δηὰ Ῥγορὶινεῖβ τηεπιϊοηθα 
ῥείοτα {ἰιεῖη, με] ὰ ἴῃ ταυΐ οὗ εσίγαοταϊπατῳ ἰδαοἤογβ. ΑἾ80 ἱῃ Ἐρίνε5. 
4, 11. πηθρης 00 ἰδ τηϑὰς οὗ ποιμένες (ἰ. 6. ῬΓΕΒΌΥ ἴ6Γ8 οἵ Β5[)0}58) καὶ 
διδάσκαλοι, '. 6. ῬΓΕΔΌΥ(ΟΓΘ ννῆο 6 8.80 (ἐβοόῆετθ. Τῆδι ὃγ (8 
ποιμένες Δῃά διδάσκαλοι ἴΠ6 δδᾶῖηθ δτὰ τηδδηΐ, 18 ρίἰηἰ ἢ ἔγοπῃ [ἢ 6 ρῶγ - 
τἰοἷε καὶ. ΕῸΓ δυγεῖγ, 1 [88 ποιμένες "Δα Ὀδοη μεγδοη" αἀἰβοεγοηῖ ἴ9 
{1.6 διδάσκαλοι, ἴῃ Αροϑῖ]6 σουὰ ἴανα υνγι δ τοὺς δὲ ποιμένας, 
τοὺς δὲ διδασκάλους : μος Ὀγ (ἰἰ8 Ὠοὐε οΥἁ οοῃϑιίΓιοιϊηρ (6 δ6η- 
ἴδῃς ἰδ ᾿δ9 ἀἰδι᾿Ϊ συ ϊϑηοα ἴΠ6 Γεδὲ οὗ [6 τη βίο Γ8 οὗ ἀοοιτίης δηὰ 
οὔ οὔυγοῖν. [ἢ 1 ἼΠεβδ. δ, 1. δια οοῃ)ουϊπα προιστάμενοι (ργα- 
ἡ)βοιξ, ΒΙ6ΠΟΡ68,) δηἀ νονθετοῦντες, ἐτἠοτίεγε, ἰδασῆετε ; δηὰ {ΠΟΥ ὩΓΘ 
ργοηουποδά ἴοὸ Ὀε [6 δαῖηθ. [ἔτ ωυδὶ Ὀ6 οὐϑεγυοά, ἴοο, δμαῖ [6 
[6ΓΏ})8 προιστάμενοι ἃπὰ νονθετοῦντες δτε πιεδηΐ ἴο ἐχμ͵δίη ἴῃ6 σΕΏ6- 
Ταὶ οὔς κοπιῶντεε. (δ5εεὲ Κορρε.) ΑΑπά εο Ηοῦν. 183, 7. ψεγο ν6 
Σερὰ : μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν 
λόγον τοῦ Θεοῦ. Βυϊ τ᾿ ἡγουμένοι ἅτε ἴα προϊστάμενοι ἰῃ 1 Τνεδ6. 
δῦονε οἰιοὰ. Αἱ εγυσαίοι αἰθο, δὲ Ἀρρεᾶγβ ἴγοπ) Αςίβ 11,80. δηὰ 
1δ, ἃ. {ποτὰ εσὰ Ῥγοδογιεγβ. Βυΐ (86 δ Ὀδοη ννὲ]] γτοταδυκοαὰ ὃν 
Οδθ!ογ) τα ργϑβϑεῆςα οὗ ἴῃ6 Αροδίϊεβϑ, ἱποβδιλοβΒ 88 (ΠΟΥ τνὸγο ποῖ 
οοῃβηεὰ ἰο ἴπ6 σἢυτοῇ δἵ εγαδαίεπ,, οουϊὰ ηοὶ δυρεγϑεάθ [ἢ6 Ὠξοο8- 
δἰϊγ οἵ Ργεδυγίογθ δ᾿] Ἰηρ {Πο οἶδα οὗἁὨ ογαΐπατν ἰϑδοῦογ δηὰ συ ογ8 
οἵ (6 (Ἰπιγο. Ἐον ἴο ἴδ Ο τ βεϊδη οοηργοραίίοη δὲ 9 γυδβδίθοι ἴΠ6 
ἰηϑίγυοίίοη οὗ ἴῃς «ἡροεέίοε νου ὰ δι γον ποὶ Ὀε δυ!οίεηϊς, δἰηςα {ΠῈγ 
ἔγανε δὰ ὑρ δὰ ἀονῃ, δηὰ τνεῖθ οσουρίεα νυν ἱπη πιο γδῦϊο οἵ Γ 
Ἰαθοιγδ δι δνοοδίίΐοηθ. Τδπογοίοτα, {πὸ ἱποιγιοιίοη ἴο ὃὈ6 ἀρείνοαῦ 
ἔγοτη 6 ὁγάϊασγυ ἰθϑοποῦ οὗ ἴΠ6 σΠυΓΟἢ (1. 6. [Π6 Ῥγεβογίο 9) οουϊὰ 
ὈΥ ο πγϑϑῶδ ὑκ αἰπρεπδοά ψῖἢ. ΕἸΠ αν, αἱ 1 Τίηι. 5, 17. ννὰ τεϑὰ 
αἰαὶ υθοενοῦ τ γ ἀΐδοπογρε (ἰ οῇοα οὗἩ ῬγεοβρΌγιογ, ἴο τόσω ἐδ 
ἄν 8 ᾿ξ θεαὶ δἰ ρθηα ΟΣ γεινασά, δβϑρϑοίαἷγ ἱξ ΠΟΥ ηοί τπεγείψ ἰεδοὶ 
ὑπαὶ μεγίογπι {6 οἶσε Ζϑϑ] οὐδ δηὰ ἰδθογίουδ, ἱ. ὁ. 06 κοπιῶντεε 
ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ. Ἐοτ προΐστασθαι ρετιαἰη ἴο 8}} (»ε μαγί6 οὗ 
46 οἶος, Ἔυδ ἴὸ {δε Ὀεΐηρ, διδακτικὸς. (ΟἴηραΓο 1 Τίμ. 8, 4., πὰ 
866 (δ ΐεσ, μΡ. 29. δεα6. ὙΠΕοΓγείογα τ ῃθη ποιμαίνειν ἰδ ὑυδοὰ οἵ [06 
ΕΘ ΟνΟΥΠΟΙΒ ΟὗἩἨἁ {6 συ ΓΟ ἢ 68, 'ς 18 ἴο ὃὈ6 τεξοττοά Ὀοίἢ ἴο (ἢ ἀοοίγίε 
δηὰ ἀϊδεὶρ! Ως οὗ ἐπ6 οὔμσοῆ. (οιηρασζα 1 Τίμι. 8, ὁ. δηὰ ἰηΐγ. ν. 30 
ἅ. 81. (Κυίη.) 

928. ποιμαίνειν τὴν ἐκκλήσιαν. [Ι[ῃὴ {18 ἤραυγαῖνα 
86η86 [6 [6ΓΠπὶ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ Ριηά. ΟἸγαρΡ. 11, δ. τὰ 
(840) μὲν ἁμετέρα γλώσσα ποιμαίνειν ἐθέλει. 

28, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματός, “““ Ρὺτ- 
ὉΠ͵4864, δοαιϊγοά, Ὀγ κἷβ ον Ὀ]οοά.᾽ οάατάρσα !η 
Ἦ]8 ρΑΓΔΡἤγαβα 8468, ““ σγδοϊουβὶυ Ὀφοοιηης ἱποδγηδίδ 
[ῸΓ 1.8 δα ναϊΐοπ, δηά βυρηηρ ἰο {Π6 βανογαβέ βυ- 
{δγηρδ 8Δηα ἀραίῃ, ἴῃ τῃδὶ ἢυπίδη πδίυγο ψ οὶ ΓῸΣ 
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{Π|8 ρυγροβθ δ υηϊξοὰ ἰο {πΠ6 ἀϊνίπο." [ὲ 15 Ψ6]] γϑ- 
τα κεα ὈΥ Οὐτοί8: ““ «Ζυδιἰ558]618 τπηοάπ8 δοαὰΐ- 
ΤΘηα ." ΒΒῃν {Π|8 τη 6 Αροϑβί]α τθδης ἴο βυσροβὶ {Π|6 
οὔ σά] οη ἀηα θοῦ νῃ!οἢ 6.116, ἰο Δοκηονϊοήρα Ψ6808 
885 ἰ,οτα, ἃπιὶ τϑῆοσ υηΐο πίη] ἄϊ6 ΠΟοΠΟῺΓΣ δηά ομϑ- 
ἄϊθηςθ. Τῆι τη 1 Ροῖ. 2, 9. (ἢ τ βέιδῃ9 8.6 8814 ἴο 
δε λαὸς εἰς περιποιήσιν' ἀηα 1ὴ ΤΙ. 2, 14. λαὺς περιού- 
σιος. Απά τΠ6 «6» ]5}} ῬΘΟρΡ]6 18, ἰῃ Εσχοά. 109, ὅ. 
Ώ ουϊ. 7, 6. δηὰ εἰβεονῆθγο, Ἵοδ θα Ὁ Ὡν. Τῇο 
ϑέυσοηΐ ν|}} οὔβοτνα {π6 πη!ἀ α]6 ἔογιῃ ἴῃ περιποιεῖσθαι, 
““ἴ0 δοαυ!γθ 8ΔηΥ̓ τ]ὴρ ΟΣ. ομδ᾿β οἱἵῦὐπ ιι56. (ὅδε6 
Πγαϑρ ας Ν. Α. Ρ. 878. δηά είβ. ου [ἢ]8 ραββᾶρδ., 
ὅν ἢο Πα γαῖθ8 1ῃ6 ἴδγπι.) 11 88 οἴη υ86α οἵ ραϊη- 
ἴηρ᾽ ἃ ἴοψη ὈΥ σαρίιΓα, ογ, ψ]δΐ 15 ἰο οὐ μι θβθηΐ ργ- 
ΡΟβ6, δοαυ!τηρ {πΠ6 τὶρῃς (0 ΔΩΥ ΟΠΘ᾽Β 86Υν] 068 88 ἃ 
βίανθ, ὈΥ Βρδιϊηρ ἢ!5 Ἰ1ἴ6, ΟΥ οἴ ΘΓ 156 ργοϑθυνίηρ 18 
118 τῇ ἂν ( ἤδησα {Π6 οτίρίη οὗ δεγϑεδ, α δἰαυθ). 80 
Ἠρτιοαοῖ. 1, 110. ἦν μὴ ἀπεκτείνης αὐτὸ, ἀλλὰ τέῳ 
τρόπῳ περιποίηῃ. ὙΝ οἰϑιίαίη τοίδγβ ἰο ὅδθη. 12, 12. δα 
Ἐχ. 1, 16. 82, 14. ; δΔηά 480 οἰϊεβ Αρρίδῃ. Ρ. 897. τὰ 
ὑποξύγια κατέκοπτε, τοὺς ἵππους μόνους περιποιούμενος. 
]η ἰῆς αοέϊυε ἴἴ οἴθη 8Ιρη1ῆθ658 ἴο δαῦε, Ῥγ βοΥυο, ἃ8 ἴῃ 
ΤπΠυσγά. 42, “5. 8, 102. 6, 104. 

28. διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. Μ᾽ εἰδίο!η σοηραγαβ Ὠ]0-- 
Ὧγβ8. Ηα], Αηὶ. 4. 11. οἱ δὲ κατανοσφιδόμενοι τὰ δημόσια, 
κατέχοντες, καὶ ἣ ὑμεῖς δὲ αἵματος ἐκτήσασθε γῆν" δηὰ 
τοίθιβ ἴἰο Ηεβρ. 9,12 ὃ 156. [τ 18 ορβογνβὰ ὃν Ὅν. 
Ηρφηΐου. (ἃΡ. Βονγογ), ἰῃδί 8ῃ δχργθββίοῃ, βαρ δηδ- 
ἰΟΥῪ οὗ αἵματος, οσουγϑῖη ΤΙΡι}. 1.1. 1. Ρ. 72. “Τὸ 
δΟΙΏΡΟΓ, Ὠδίδιηαιθ ἰυᾶπ ἰ6 Ργορίοθγ, δίηδῦο, αυ!οαυϊά 
αρὶϊ, δαηριῖδ οϑι ἰϑτη θῇ 1118 (08 ;᾿ δηἋ ΟἿ 51}}} πο ΓΘ 
δηδίορουβ ἴῃ (ἢ6 Αἰοχδηάογ οὗ ΓυοΐϊΔη. οἀ. ΒοΙΖ. {. 
2. ν. 2256. Εἰμὶ ΤΓλύκων, τρίτον αἷμα. Διὸς, φαὸς ἀνθρώ- 
ΖΟΙΟΙ. ͵ 

Ι δῖ βυγρτίβεά (ἢδί 80 πηδὴγ γεοθηξ (οιηπιθηΐδίογβ 
Βῃουϊά μανα ργοίδγγεά {Π6 γεδάϊηρ αἵματος τοῦ ἰδίου, 
“ΜΝ ὨΙΟἢ Οτοϑυδοῖ [188 οα! δα τοι βδοῖβθ ἀοζθὴ Μϑδ. 
ΤῸ 15: ᾿Ἰπάθε 4 πιογα οἰορδΐ ψὰὺ οὗἉ ρἰδείηρ (8 
ψογάβ, Ἐ θυϊ οὐ ἰμδὶ νΟΤῪ δοοουηῖ 10 15 1ῃ6 [688 σ6- 
Πα Απὰ (δεγεΐογε ἰΐ νγδϑ υρἀουθδίεαν δἀορίεὰ Ὀγ ἰμα εογγεςίοσ οὗ 

ΝΟΥ... Ὠ 
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ἢυσϊη6. Αἱ δ}} δνθηΐβ [πΠ 6 δβυργθϑϑίοη σδῃηοί ἤᾶλνο (ἢδ 
δ6η86 αϑϑιρηδα ἴο ἰᾧ ὈὉγΥ τῃ6 ΑγΓπιοηΐδη δηὰᾶ ϑ᾽ανοηῖς 
Μριβίοηβ, Βοαυβοῦτο, [προόοτγτοῆ, [θοριοεϊοίη, δηά 
ΒΟΠΊ6 οἴποιβ, Ψψῇο ἴ8[Κ6 ἰδίου ἔογ ἱδίου υἱοῦ, 5ῖπς 6 {Π6 ΓΘ 
15. 0 ΘΧδΠΙρΙ6 ἴῃ ἰῃς Νὸν Ταβίδιηθηῖ οἵ {15 ΔΙ βο ἴα 
ΘΠ εἰ] ρεῖςαὶ υ86 οἵ ἴδιος. 

20. Τα Αροβεῖ]α πον ργοςθϑάϑβ ἰο βιι)οΐη ἃ γϑαϑοῃ 
ἔογ τ} 18 ργθοορῖ, ἀθγινβα ἔοι {π᾿ ἀδηρογ ν οἢ πυπν 
νοῦ {86 (ῃυτοῆ. ᾿Εγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο----ποιμνίου, “[ῸΓ 
1}18 1 Κῆον, (ἢδὲ ἴοι πὴν ἀδραγίυγα τανθηοιβ γοΐνθβ 
1} σουλα Ὀροη γου, δηά δίίδοκ γοι. ΤὭ686 ψ|}} Ὁ 
0 ΤΏ68Π8 Βρᾶσο ἴῃ ἤοςκ.᾽ (Κυϊη.) Αφιξις, ἴη τῃ6. 
(Ογθοῖς υυγιΐογβ, αἰπιοϑὲ αἰνναγβ βρη ῆθθ ἀργμγοαςὴ ἰο, 
ΨΟΤΥ ΓΆΤΘΙΥ, 858 ἤθΓ, ἀοραγέμγο. ΝΥ οἴβίθιη ἢ88 ἢοτ- 
δνοὺ σοἸ ϑοῖθα δχδιηρίοβ ἔσοπη Ἡδγούοι. ὅ, 49. 9, 17 
ὃ. 76., ΡΙαῖο Ερί8ι., Ηοτγοάίδη. 1. 8. ἰηϊ., Πίοηνγ8. 
Ε14]., 9 οβθρῇ., δῃὰ ᾿διπηοβϑίθη68; δηὰ ἢδ τοΐδιβ ἴο 
ΜΜδςοο. 7, 18. 
 η μὴ Φειδόμενοι τ. π᾿. ἰΠ6 ΓΒ β6θ 8 8Δῃ οἷορδηί Μεἰ- 

οϑίβ, ““ ποῖ βρδγίηρ, Ὀυΐ ἀθδέγοψιὶηρ τ6 ἤοςκ." 80 
ῬοτΡί γεν ἀς Αδβίη. 1, 4. (εἰϊεα ὃν Ὑ͵εί8.) γίγνεται 

ἡ τὸ ἀδικεῖν ἀναγκαῖον ἡμῖν, ἀφειδοῦσιν αὐτών. 1 δα ὰ 
ΤὨυογα. 1, 884. 8. δα1. Βανογ. αἰσχύνη γὰρ ἠφείδουν 
“σφών αὐτῶν᾽ δηὰ εΕἰδον 6 Γ τη (ἢδι ψΥΙΘΓ. 
ες 1ὴ 1Π6 86 οὗ {Π8 στ βαρεῖς {Π 6 Γ6 ΒΘΘΙῚΒ ΓΙ 6 8 
τοίδγθησο ἴο ἴπ6 ἑῤίηρσ σοποῃοά ὑπάογ {π6 ἤριγο : ἔοσ 
11 Κῆον πο Ὄχδιηρίδ οὗ βαρύς ἴῃ 1Π6 8686 οὗ δαναψθ, 
ονοοθ.Ἐ Ϊ| βἰρηιῆθθ ορργοϑεῖυο, δμγἐποηδοπιθ. [ἢ ὁγ- 
ἄργ, ποψϑνοσ, ἴο Ηχ (ὴ6 {Γ6 856η86, ἰξ ψὶ}} Ὀ6 ἢθΘ668- 
ΒΆΓΥ ἰο 56ί{ἰ6 δῃοίῃογ ροιηΐ πο 80 θᾶϑυὺ οἵ ἀδίεθγῃ- 
πδῖο, Ὠδίοὶυ, ὡἦο ἀτὸ τηϑδηΐ ὈΥ ἐΠ6 «τυοέϑε5. ὝΟτο- 
(8 {Π1ηΚ8 τΠδὶ (Ὧ6 ΑΡοΞΒβ116 ἢϊη8 δὲ (ἢ 6 ρογβϑους! 
-«ὐάρογ Νόῖο : δηα ἢ τϑίδγβ ἴο ἄροο, 92, 2. Ηδιηπγοηᾶ 
δηά Ριβοδίογ, ἤόνανθγ, τογα τ ρ Εν γοίοσγ {Π6. ἔθεε 
-ἴο αἶϑε ἐοαοῖογα. 6 ἴδε λύκος (48 Κιμποοὶ οὔ- 
(86ΓΨ68) 18; Βοίῃ. 1 τῃ6 βδογθά δῃά ργοίδῃθ ψυοσα, 

“ἣς Οοἄ, Οδηῖν ; 88 αἷδο, βεῦδρδ, ὈΥ̓͂ (ἢ 6 νυυζεγ οὗ {86 οἰδεν Μ893., 
ΟΣ τῆ. φᾶπι6 16 Ά80ῃ. 

Ὁ ὙΠουρὴ {Ππόγα ϑθδτϑ 8βοη)Ὲ ΔρΡργοΟδοὮ ἴὸ ἰΐ ἡ ΤΠοόμη. ϑεηῖ. 98. 
-βαρύο ὀργὴν.  .  .. ; 



ΑΘΈΒ ΟΥ̓ ΤΗΚ ΑΡΌΒΤΙ ΕΒ, ΟΗΑΡ. ΧΧ. ϑὅ. 

ΕΘ ΘΠ ΘΒΓΥ υϑὸά ἴῃ ἃ ἤρυγαίνα 5Β6η86; 48 ἰῃ Ατίοηά. 
Οηεν. 2, 11]. (βρεακίηρ οὗ ἔδγοοίουβ δη οὐδῆυ δηθ- 
Πη169), λυκὸς--- σημαΐίνει---καὶ ἐχθρὸν δὲ βαίον τινα, καὶ 
ἀρπακτικόν καὶ πανοῦργον. δ66 ΑἸθογ οἡ (18 ρ88- 
8896. ΓΙσεΘῸΒ 4͵80 εἰἴ68 Ζυ]14η. ΟτΥ. 8. ᾿Αρπακτῆρες 
καὶ λυμεῶνες τοῦ ποιμνίου καὶ κυνῶν οἱ φαυλότατοι, τῆς 
αὐτῶν φύσεως καὶ τροφῆς ἐπιλαθόμενοι, καὶ ἀντὶ σωτήρων 
καὶ πριαγῳνιστῶν, δηλήμονες. Αὐἴον. 4. δὰ Ηρτγοη- 
ἠΐατῃ : (ὐὰπὶ οᾶΠ68 ἔπμηρδηίαν οὔἶδοι8. ᾿ὰρογιιπη, 41- 
Ὠ8ΠῚ ΓΒ 410 ρΘοιαγῖα ογοάθιηυβῦϑ [ δἀὐάα ΤΠριηϊδβί, 
ΟὟ. 8. οὐκοῦν οὐδὲ τὸν ποιμαίνειν παρὰ σοῦ ταχθέντα, εἰ 
λύκος ἀντὶ ποιμένος ὀφθείη, κερδαίνειν τὸν προσήκουσαν δίκην 
ἐάς. Τἢιυ8 Ίη Μείι. 10, 16. {η6 Ψενν8 θδασγίηρ Βοϑβίϊ- 
ὨΠῚῪ ἴο ΟἸ ΓΒΕ ΙΔΏΥ, ἃ τοδαν το ρῥἱοῖ {πὸ ἀσδβίσυο- 
το οὗ 118 [ΘΔ σἤ οι, γα σοϊηραγοὰ ψ ἢ τυοίυδδ; ἃ 5 
ΔΓ6 {16 2αἰδθ ἐδαοῆογα ἴῃ Μαῖϊ. 7, 16. ϑαυςῇ, {᾿Ἰθῃ, 
δΓΡ παγα Ὠἰπιρα αἵ, δὰ ψῇο, ἴἢ6 Αροβί]α ργβα!ϊοίβ, 
ψουΐα Ὀτίηρσ ἀαδδίγυσίοη ἴο ([Π6 (Ἰγιβιίδη σοηρτορδ: 
ἐϊοη, 78 ἃ5 ΓΑν ΠΟΙ ΤΟΝ 68 40 ἰο τῃς ἔρος ψϊοἢ (Π6Υ 
αἰϊδοῖκ. Απά {παῖ [8|86 ἰθδοΐθιβ αγὸ Ὦσγα πιϑδηΐ, 18 
ὈΪδίη ἤτοι ἰΠ6 {ὈγίΠον ἀδϑισπαίίΐοη οὔ (ἢ 6 πὶ δἱ γον. 80, 
ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα. ΤῸ [Π686 Δάνογβαιθᾳ 
οὗ (Π6 ΟΠ γι δη5 ἴἢ6 Ῥγαβυγέοτβ σου] τᾶκα {Π||8 
ϑἤξδοξυδὶ ομροβιίοη ; ποῖ σου]ὰ {Ποῖ νἱρίδηςσε βυ!ῇ- 
οἰδηῖν ἀνδὶ] ἰο Κοορ ἱποη οἶδ, οὐ γαϑίγαϊε {Π61Γ δῃ- 
ἀδανοιγθ, Βἱ {Π6Ὺ οομα νἱρ} Δ] Ὺ ἃηα 5 Γι οὐ] 
δχοτὶ ἐπϑιηβεῖνοϑ (ο Κεαρ οἶδ {αἰϑ6 ἐδαοίιον 5 ἔτοιη ἴῃ 
σοηρτγαρδίοη, ΟΥ̓ ΓΘΒΟΪ (ΘΙ Υ ̓ ορροβίηρ {πδιηβεῖναβ (Ὁ 
Βγόνϑι!Πηρ ὀργοσϑ, 8η4 σοηίγαβίιηρ ἰἤειη 1 {116 Γ6- 
Ργοβθηίδίοηϑ οὗ σεηυΐηθ ἔσῃ. (Κυϊη.) 

,. Νεἰδίείη δρροβί(ο! γ οἰΐθβ 10 (858. Ρ. 5389. ἐπὶ γὰρ 

1 Ῥοάαιίάρε {πΐηκΚ8 {πᾶὶ Ὀγ {πε λύκοι βαρεῖς ῬΔῸΪ πλδδηε γυ δα χίῃρ; 
δα 166 ἀρσοι]θθ, ψἢο, τπουρῇ (παγ μαὰ Ὀδίηῦϑ ἰδ {ἴσης ἀοη6 ἃ ρζτεαῖ 
ἥεα! οὗ πιϊσονίεξ αἱ Οοργίπι δηὰ οἰδεινῆογα, πρὰ ποῖ γεῖ βοῖ.ἃ 
Τοοιίης δἱ Ἐρμμοβυδ; δηὰ ὃγ (ἤε ἄνδρες λαλοῦντε διεστραμμένα, ϑὺς 
85 ῬΠΥρ6}1α8 δηἃ Ηεογιπόρεησβ, δὶ δοιὴθ οἔβεγβ ννῆο σγοννεα τῇ 6 
ἐχροάεα δηὰ οοπάδηηδα ἀοοίγίπεβ οὗ ΗἩγγηθηεβ πὰ Αἰεχδηάος 
(4 Τίαν. 1, 15. δηὰ 9, 17 ἃ 18. οοπηραγεὰ νἱἱϊἢ 1 7 ἴω. 1, Ὧ0.) ; 89 
8120 (ἢοθε ἐπαὶ αλογινατάβ ἰηἰγούυσεὰ ἰΠ6 Νοοἰαἰκη ρῥγϊηαρίοα δρά 
Ῥυδοῖῖσεθ,  ΄. εἰ Ὡς ᾿ εὐ 

ΕΣ: 
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τὰς ἀγγέλας ὑμῶν φύλακας, οὐ κύνας, οὐδὲ νομέας, ἀλλὰ 
λύκους πέμπετε. 

80. καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν, ὅτα., “ ΠΑΥ͂, ἀνοη οὗἁ γουτγ- 
86 Ϊνες γοῦγ ΟἹ σΟΏρΤΟρ (ΟΠ 8 ΜΠ} γ86,᾽ ὅζο. Διεσ- 
τραμμένα. Διεστραμμένος ἀξδηοίο8 σκολιὸς, σγοο οα 
(Αςί5 18, 10.), ρόγυεγδο, Δηα 4150 6. ΤΌπθοῖα ἐπ ἀ00- 
ἐγΐμθ ; ἃ τ ϑίδρ οῦ ἰάΚοθη ἔγοπι Παρ ρα ἢ8 [0Γ Γᾶ- 
{Π6γ, ἴτοπι σγοοϊρα [πη08. Εα11.}. 80 18, 10. διασ- 
τρέφων τὰς ὁδοὺς ΚΚυρὶου τὰς εὐθείας. 'ΤΏι5, ἴοο, ἴῃ Ατ΄- 
ΤΙΔη. Ερίςί. 1,20, δόγματα ὀρθὰ ἅτε ΟρροβΕα ἴο διεσ- 
τραμένα καὶ στρέδλα. Απά 80 Ρ]υίατοῆ. ἀς Μα]!ρη. 
Ἡοτοά. 868. διαστρέφειν τὴν ἀλήθειαν. (Κγρᾷαε.) 

80. τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς. διιθαιια ἕνεκα. ᾿Αποσ- 
πᾶν ῬΓΟΡΕΟῚΥ 8]ρΏ:Η65 ἴο ἴθ81: ΔΌΔΥ ὈΥ ἴΌΓΟΘ; 85 ἰῇ 
ΤΠυογι. 8, 81. ἀπεσπῶντο ἀπὸ τῶν ἱερών.Ἑ δόπιο- 
{{ππ|68, ΟΝ ΟΡ, ἰἰ 5ρηϊῇοβ, ἃ8 ἤθγθ, ἴο βδϑρδγαῖθ 
ΟΠ6 ἴγοπι δηοίδον, αἰϊσπαία ἢϊπη ΕΥ̓͂ ρογϑυδβίοη δηά 
Ὀ]Δ Πα ἸΒῃπηθηῖ8 ; δηἃ Θβρθοίδν ἰο ἀείδος ρ0}}}8 αι 
ἐμοῖγ τηδϑίογβ. ΟΥ̓ {Π18 86η886. {Π6 δρίθβϑί Ὄχϑιρ} 68 
γε Ἑρονερ 8Γ6 {Πο086 οἰοα Ὀγ ΕἾβηογ τοῦ .]1Δη. 

. Η. 18, 82. ψἤογα ἃ. σουγίθΖζδῃ {Π18 ΔΓΟΪΥ δ6- 
ἄγεβ868 ἃ ρ ἢ] Οϑορἢογ : ἐγαὶ κρείττων εἰμὶ σου" σὺ μὲν 
γὰρ οὐδένα τῶν ἐμῶν δύνη ἀποσπᾶσαι, ἐγὼ δὲ ἐὰν βούλωμαι 
τοὺς σοὺς πάντας. Τιιοίδη. δΥΠΊ1ρΡΟ8. Ρ. 861. καὶ γὰρ εἰ 
Δίφιλος ἄξιος δύο ἤδη μαθητὰς μου ἀποσπάσας. 
᾿ 80. ὀπίσω αὑτών. Α ρῆγαβο, Οτοίίι8 οὔϑοῦνεϑ, Δρ- 
Ῥτοργίδία ἴο ἊἸ860 1] 0] 68ῃ1}0Ρ. ὅδ68 [06 ποίβ οὐ Μαῖίιῆ. 
4, 19. ᾿ ; 

81. διὸ γρηγορεῖτε, ““ψὨοτοίοτα Ὀ6 νἱρ!δηΐ, 68. 
ΥΟΌΣ ΡΘΟρ]Θ δ6 αἰϊθπαίθ ἔγουι ἔσθ ἀοοίγηθ; δηά 
τῆ [ἢ6 ἔγυϊ. ΟΥ̓ἁ τὴν ἰαθουγ 6 ]οβι. ὅδε Αροο. Φ, 6. 
Ου ({Π6 ἔτι 86η86 οὗ γρηγορέω 866 ἴΠ6 ποΐ6 οἡ Μαῖίί. 
24, 42. ΣΝ 

81. τριετίαν ---- οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν, 
ἤν ἐδγδο ψϑαγϑ, ὥς. Απὰ γεῖ, δί 19, 10.. Ῥδὺ} ἰ8 
Βαϊ (ο ἢν ἰδυρῇς τῆθπὶ ἴῃ [ἢ 6 δ΄οῇοο! οὗ “ΥγΔΠηι5 

. Ἀ ΒΟΒΙουβηον, ἴοο, εἰῖϊοθ Πογοαϊΐὶ. 5, 6, 8. τγίοσγο, Πποννότοσ, ἴΠ6 
ἴογι ἢδ8 ἃ πιογαὲ βεῆδβα (83 850 ἰῇ 7οβερῆ. Αηϊ. 18, 8. εἰϊεὰ ὉΥ͂ 
Κγρμκθ); δηὰ Τμαογὰ, 7, 80 ; θυιῖ ἴΠδΓὰ 1ϊ τηθϑη8, ““ δεραγαϊοα ἔγοηι, 
δρατγί ἔγουη." ᾿ 
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ἴον ἔισο γϑᾶσβ. Βυΐ, ἰη [δεί, [Π6Γ6 18 ὯῸ αἀΙΒΟΓΘΡΘΠΟΥ͂. 
ΤΆΚα ἐἤονθ ΟὨΪΥ βρθᾶκβ οὔ τη6 {π|6 6 ἰδιιρς ἴῃ 1ἢ8 
δοῆοοὶ οὗ Τγγδηηι8; λόγο οὗ (6 τυλοίθ ἐΐπιθ βϑρθηΐ 
Ὀγ Ῥαὺ] δὲ Ερβββυϑ. Τὸ {6 ἵνψο γϑᾶγβ "νου {Π6γ6- 
ἔοστε "6 δἀἀθάᾷ ("6 τἴγθα τηοπί!8 ἀυγίηρ ΝΠ] οἢ ἢδ 
ἰΔαρὶνς ἴῃᾳ {Π6 δγπαρορια (866 19, 8.) ; 85 αἰ80 ἰἢ6 
{ππ|6 Π6 ἐδυρῇί Αἵ Ερίιθϑιιϑ, ἢ θῃ ἢ ἤγϑί ψψϑηΐ {81 {ΠῸΓ 
ἢ Ααι}]ὰ δηὰ Ριί80.}1Δ. ὅδε 17, 18. (ὑ) |6|05108, 
γγοΙ, ἃ Καϊη.) " 

Ηοϊητγὶοἢβ δηά Κυΐηοοὶ (Ὠ)Κ (δαὶ 848 ἃ ρσγοαῖ ραᾶγί 
ΟΥ̓ΈΠ6 (Πἰγὰ γϑᾶγ ὩΔΥ ΡῈ δοοοιηίεδα Ὁτ, (ἢ 6 ἜΧΡΓΘ8- 
Βἰοῃ 185 ηοΐ ἴο 6 βοδῃηηθά ψ ἢ τηΔ|ΠἸΘπλδί!οα] ρ θοῖ- 
Βοη, θυ ἐμὲ γα ἸΏΔΥῪ βΒΌρροβα (6 Αροϑί!8 ι.58688 ἃ 
Του πυπιροσ. ΤῊ18 τηΔΥύ, ἱπήθοαά, 06 δαπηιαα ; 
δυΐ σοηβίἀογίηρ ἢονν {{π|16 Θχασέ ἰηοτιμαίϊοη 6 ἢᾶνθ 
ΟΥ̓ [ἢ οἰγοιιπιβίδησ68 οὗ [ἢ 6 ΔΡοΒΕ16᾽8 βίδυ, 1 (Π1ηΚ 11 
ΡτοθδὉ]6 (μα ἢ6 ἀϊὰ τϑδ!]Υ βρθηα Ὡθαυ]ν ΕΠ γθ 6 γθᾶγβ 
10. ΟΥ αδομέ ἘΡἢ 68:18. ᾿ 
,. 8. μετὰ δακρύων νουθετών, “ ταοϑέ δῇδοςοπαίοϊν 
8η ΘαγηΘϑΌΥ Θχμογίηρ οδοῖ ομα οὗ γου " ἴο ψΔ}κ 
ΜΟΓΙΠΥ οὗ γουγ ΟΠ], ἀπ δάόσγῃ (Π6 ἀοοσίσιπα, οὗ 
Οοἀ ουν ϑανίουγ ἴῃ 611 {πίηρβ.᾽ ΒΥ ἐπα νύκτα καὶ 
ἡμέραν 15. ταϑᾶῃΐ αϑεαἀμοιδίψ, αἱ 411} Πϊ {168 Δηἀ 568- 
5008 ἴογ οἴδιδβ, ἰη βθᾶϑοῃ δηὰ οιι οἵ ββδάϑοη ῸΓ [ἢ δῃ)- 
Βθ6ἶνο8. δέ6ὲῖ,ἶο 2,87. 1 ΤἼ688. 2, 9. 8,10. Αμπὰ 
80 Αγίοπα, Φ, 70. Ρ. 258. 50 ἤἥπ. ἀεὶ δὲ καὶ νυκτὸς καὶ 
μεθ᾽ ἡμέραν πρὸς ὀνειροκρασίαν εἶναι. Ἰδοάδαταρσα, νΙἢ 
1688 (δ ἢ18 υ888] Ἰυαριηθηΐ, σοῃσθῖνοβ (πὰΐ {18 
Ταΐογβ ἴο πίρἠέ πιοοέϊησο, Μ Ὦ1Οἢ, ἢ6 {Π10Κ8, τ] σὴς θ6 
)εθῖ δάἀδρίοδιὶ ἰο μο86 θηρασθὰ ἴῃ ἀδύῪ ἰαθουγ, {Κα 
τηοϑί οὗ ΤᾺ οοηρτοραίίοη, δηα Ἄνθη (ἢ6 ΑΡροϑβίβ 

ἘΞ 80 Ογυβοβίοιω 858, 33. Ὅρα πόσαι ὑπερβολαί" μετὰ δακρύων, 
᾿καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ἕνα ἕκαστον" οὐ γὰρ, εἰ πολλοὺς εἶδε, τότε 
᾿ἐφείδετο' ἀλλ᾽ ἤδει καὶ ὑπὸ μίας ψυχῆς πάντα ποιεῖν" οὕτω γοῦν 
αὐτοῖς καὶ συνεκρότησεν" ὁ δὲ λέγει τοῦτο ἐστιν ἀρχεῖ τὰ παρ᾽ ἐμοῦ" 
τριετίαν ἔμεινα, ἱκανῶς ἐστερεώθησαν, ἱκανῶς ἐῤῥιξώθησαν᾽ μετὰ 
δακρύων, φησὶν" ὁρᾷς ὅτι τὰ ἐπέρνα διὰ τοῦτο; ταῦτα ποιῶμεν καὶ 
ἡμεῖς" οὐκ ἀλγεῖ ὁ κακὸς, ἄλγησον σὺ ἴσως ἀλγήσει κἀκεῖνος" 
καθάπερ ὅταν ἴδῃ ὁ κάμνων τὸν ἰατρὸν λαμβάνοντα σιτίου, καὶ αὐτὸς 
᾿προτρέπεται᾽ οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα ἔσται" ἄν ἴδῃ σε ὀδυρόμενον, 
«ἐδιαλαχθήσεται, χρηστὸς ἀνὴρ καὶ πρᾷος γενήσεται. 

«.- 
κ᾿. 

“ 
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δἰι86 1, Βιι [ἰ 15 ηοί ΠΠΚοῖγ (Π4ι ἐπΠ6 Αροϑβϑί[6 ψοῦ μι, 
ἴογ ΔΩΥ βυς σοηνθηίθποα (ἃ σοηνεαπίθηςς, ἱπάεεά, 
ΤΑΙΠΘΓ ἴδηοῖοα {ΠΔῃ τοα]), δορὶ 8 ργδείιος ἀρδϊηβέ 
ὙΥ Ὦ1Οἢ} 50 ΠΙΔΗΥ͂ ΟὈ]ΘΟΙΙΟΠ 58 Οἡ (ἢ) Βοοῖα οὗ τηοτγαὶ ὑτῸ- 
ΡΠΕΙν τηΐσἕι "0811γ θ6 υγροὰ. 1 πηϑγεῖὶν ππδηϊίοη 1{}18 
δῖ [ἢ ργθβθηϊς Ῥαϑϑᾶρα τϊρῆΐ, ΟΥ̓ διιοἢ ὨΙρ} δυίΐϊο- 
ΤΥ, Ὀ6 ψγοϑίθα ἴο σουπίθηδηςα ἃ Ῥγδοίϊοθ ΨὨ]οἢ αἵ 
116 ρτγαβοηΐ ἀὰν τὺ ὕ6 ςοηϑίἀογοά 88 ργοάιυςίίνο οὗ 
ὯΟ 116 ον]. 1 πρϑεᾶ βοδγοε!υ γα ηᾶ ΤΥ Ὀτγείθγοη 
ἴῃ {Π|6 πηϊ πη ϑίγυ Ἰηῖο ψἢδὲ ΠυΠΊΘΓΟΙΒ ΟΓΓΟΥβ. θοίῃ Ιη 
(ἰἰοοϊτῖηα δηὰ ἀϊβεῖρ!ηθ, ἀο (ὨΠ γβείδη ἰθδοἤΓ8 γιη, 
ΒΥ͂ ποῖ Θῃουρἢ δἰζθηαΐμρ ἴο (Π6 ΣΘ4] 86 η86 οἵ Ἰάἀϊοπιᾶ- 
ἐσ 8] ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΉ8. 

8, καὶ τανῦν --- τῆς χάριτος αὐτου, ““ Δηἀ ΠΟΥ͂, 
Ὀτοίῃγθη, 1 σοπιηθηα γοιι ἰο,᾿ ἅς. Παρατίθεναι εἰρηΐ- 
ἤδ8 ἴο ΘΟΠΊΠΊ1Π [0 ΔΏΥ ΟἸΘ᾽8 ΟἤΔΓρΡΘ, σ8Γ6, ργΓο(θοίΊΟῃ, 
ἄς. εῖβ. ΔΡΌΠ οἰΐεβ Φοβερι. Αηϊ. 4, 8, 9, ἄπειμι 
δ᾽ αὐτοὺς χαίρων ἐπὶ τοῖς ὑβέτερως ἀγαθοῖς, παρατιθέμενος 
ὑμᾶς νόμῳ τε σωφροσύνης, καὶ κόσμῳ τῆς πολιτείας, καὶ 
ταῖς τῶν στρατηγών ἀρεταῖς. 

ϑᾷ. καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ. 11 18 οὶ ΘΑΞΥ͂ 
ἴο ΘΧΔΟΙΪΥ ἀοίογιηίηθ [ἢ 6 βθη86 οὗ ἴπθβα νγογάβ ; 6ε8- 
ῬΘΟΙΔΙν 85 ΠΟῪ τῆδυ Ὀδ ἰηϊογρτγοίθα ἴῃ ἴνο οΥ ἰῃγθα 
γγΑγ78. ΤΊ|ι6 Πυθβιο Πίηροβ οὐ [6 ἔοτοθ ἴο δὲ 
δϑδοσι θά ἴο λόγῳ. Οοτηδγιιι8, ἮΝ (8118, ἀηιὶ Μαγκῖι5 
Οχρ αΐη 1 οἵ ἐἰὲ Ιοροβ, οὗ νἱηοῆ να τοδά ἴῃ δῖ. 
Φοῦπ ροβροῖ. Βυΐ (ἢ 18 Ἰητογργοιδιίοῃ 15 [Ἀγ- [ἰοδοά 
δηἀ υηδιυ1}ΠογΖειὶ. ΟΠ γγυβοβίομῃ, ἃ [ρ᾽46, Μϑηο- 
οἴ υ5, δηά οἴἤοιβ, νου ἰακα λόγος χάριτος [ῸὉΓ ἃ 
Ἠδρθτγαίβιη δαυϊναϊοηξ ἴο 1Π6 ρῦδοθ 1861 Απὰ 80 
Οτοίυ8β, ψἢο 430 ΒΌρΡροβθ δὴ Παῃαΐδα!5; (ἢ. τὸ- 
ἔοσγίηρ; δυναμένῳ ἰο Θεῷ. Απὰ {18 πηοίΠοά ἰ8 δάορί- 
εὦ Ὀγ Εοβθηιῃι]οσ, ΒοζΖα, Ρχίςβοιιβ, δηά Τοοδατάρο, 
Μ}0 ταΐδγ (ἢΠ6 δυναμένῳ ἴο Θεῷ : δηὰ ἰῃε Ψυ]ρ. Ττδη8- 
ἰδίου, Βθηροὶ, δὰ Ἡρθιιμηϑηη ἰάκα {6 ψογάβ ἴου δὴ 
ΘΡΘΧΘΡΘΒΙ8. 

ΜδηΥ ὈΟοιμπποηίαδίοτβ, μβονθνοῖ, ἔος τἶ6 ἰδ8ὲ οβθη- 
ἄμγγ, ὑπϊῖ6 ἴῃ τοραγάϊης τῷ λόγῳ 88 8ἃ ροΙΙΡἢΓαβὶ8 οὗ 
εἴο (σοβρεἶ δὰ 1ἰ8 ἀοοίγιπθβ. δὸ {Π6 δυϊδογβ οἵ οὖς 
ἘΠ 5} νογβιοη, Ριβοδίοσς, ἡ) 91, Ἠδιηγι 5, δηὶ Κιυὶ- 
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ποοὶ. ΓΒ πιοᾶα οὗ ̓ πέογργαίδιοη 18 δυρῥοτίθα, ίοο,. 
ὕν τῃ6 δυγ. δηά Αγὰῦ. ΜδῃΥ δᾶνοα, ᾿ηἀ 664, βἰατ-. 
Ὀ]64 δἱ {πΠ6 ὀχργδββϑίοῃ λόγῳ, ὅζο.; ἃ83 γίδια ἴο δυνα- 
μένῳ κληρονομίαν δοῦναι. Βῳΐ ἔδθγα 88 0 οσραβίοη 
ἴον ἐλῤίϑ, βίποθ (του ρἢ 10 Β6 6.18 0 Ὦανα ϑίγιοΚ ποπε; 
οὔ τ6 Ο(οιηῃπιρη(άῖογβ) ἰΠ 6 ΓΘ 15 ἃ αἰ] ορία ἴῃ λόγῳ, οἴ 
ψ ὨΙσἢ οἤ6 οὗ 1Π6 ἴνγο 86η868 ΓΟραΓ8 118 ἀοοίγιη6, “1 
σαη ΘΕ Ὗ πηρη, πα ᾿πογϑᾶ86 {Π61Γ βρ᾽ 08] Κηον- 
ἰοάρα, δ}, δπά ρίείγ’ ὙΤΒυβΊ 2 ΤΊηι. 8, 18, τΠ6- 
ΘΟΡΙρί! ΓΟ ΓΘ 8814 ἴο Ὀ6 ““Δ0]6 ἴο τῇδ Κα πηθ Ψ]186 υῃ-᾿ 
ἴο βαἰναίίοη.᾽" Ηδοτχγο, 1ἴ πιιιϑὲ Ὀ6 Ορϑογνϑά, ἴῃ 6 Γ6 15 8}. 
δι ΟΠ οίΓΆ] τηθῖδρ μοῦ. ὅδοαὲ Ερῃ68. 9,.920. 1 (ΟΥ. 
8, 10. ΤΊ οἶδογ γορδγάβ (ἢ6 ργοιηΐβθϑ οἵ {Π6 (Ο8- 
με, ψιοἢ, 88 δῖ. Ραμ] βᾶγ8 (1 ΤΙπ). 4, 8.), δαῖῃ τῃ68 
Ρτγοιηῖβ οὐ 16 16 (δὲ ἢονν 18, δηὰ οὗ παι ψ ἢ] οἢ 18 
ἴο σΟΙΠ6. ' 
8. Ἰζληρονομίαν, Κα {π6 Ηεῦ. ΓΙΙΤῚ ἴῃ τπ6 ΟἹα Τα: 

τἀτηρηΐ, οἴζθη ἀθβισηαίοϑ [6 ᾿ἸῃΠου!8η66 ΜΝ Ὠ]Οἢ [6}} ἰὸ 
ΘΥΘΙῪ 06. ; δηά, ἔγοπι ἔῃ σογίδι νυ ψιἢ ΜΉΘ (Πδ 

Ἃ ὙΠ βδῖη)6 Τ]ΕΆΡΠΟΥ ΠΊΔΥ 6 οὐβεγνεὰ ἴῃ (ἢθ [δ ὠὐἀῇοο. 
80 Οἷο. Ερίϑῖ. ΕΔ. [.. 9. Ερ. ὦ. ΖΞ αἰβοεῖε τορι ]ίοδη), ἱ. 6. οοπ- 
δἰϊίμετο. Απὰ Ευΐτγορ. [.. 8, 4. Ογῦεδτι (ἐγγαγὰπη αἰ ἤοδηθ. Απὰ 
πον 8 ἃ β' τ ἶδῖ ΟἿΘ, ἴοο, ἰῇ ΟἿἿΓ τνογβ ἱπείγμοίϊοη δηα ἐμϑγιιοξ, 
ἔέοιι ἴα [δι ἐπδίγμο, ὀχϑιηρὶθθ οὗ ν]οἢ 'Ὼ [Π6 δδῆδα οὗ ἄοοδο δῖα 
ΒΥ ὯΟ ὨΙΘΔῺΒ ΓΆΤΕ. Ὑεῖ] ἴδνα ΠΡΟ 866 076 ὁγοιβὴς ζοτισαγὰ (᾿ιαῖ 
Ἔροι ΘΧΔΟΙΪ αἵ ἴῃ6 ημεέσρδου. ὍΠὲ ζο! ] νης ρϑβϑαρα ἔγοαηι, 

6]11ὺ5 Ῥαίογου]ιιβ νν1}}, 1 (ΠΏ, Ὀ6 ἔοι νεγῪ ἀρροβίῖβ, ““ Ῥγαϑεηῖι 
ἰηνίἀϊΔ, ργείεγἃ νεηδγαϊοηθ ργοβεαυΐηυγ, ἘΠ ᾿ἰ8 η05 οὐγιμέ, 1119 
ἑπείτγεὶ ΓΘ ΐπλι8.᾿" : 

Ι δηλ βδυνργίβοὰ ἴΠαὶ τ εβθαοῦ ϑῃουϊὰ πᾶν ρὰΐϊ {Π6 σϑδϑΐηβ᾽ 
οἰκοδομῆσαι ΟὨ. ὨΘΑΥΪΥ ἴΠ6 ϑατη6 ἔοοϊ,ηρ; τὶ τπ6 ταχίσαὶ οθ. [ὲ ἰβ 
Ρ᾽ΔΙΩΪΥ ἃ παραδιορθωσις οὗ ἰῃ6 οογγεοίοῦ οὗ (ἢ6 Οοά, Οβηΐϊ. δπὰ 
ΟἾΒΕΟΙΘ; δποθ οἰκοδομῆσαι ἴδ, ἰπ (ἰδ ργεέδοπὲ 86π6, τοηϊίγεά ὃγ τ δ 
Βδανα οὗ (δε ΟἸ]βϑίοδὶ νυτῖ 6 γθ, νυ ΟὨΪΥ ΘΠΊΡΙΟΥ͂ ἐποικοδομεῖν ἴῃ 186 
86 η86 οὔ γεῤδμίία, ΟΥ γεραῖγ. Βυϊ ἐποικοδομῆσαι ἢεΓα 866 Π18 ἴο ΓΕΙ͂ΕΣ 
ἴο ἴ86 ργααμαὶ “αϊβεαίίοη οὗ ἴπε (οΒβμεὶ, 85 Ὀυ Πἀἴηρ8. Δ Γα Βταάυ}}γ, 
Σαὶδοὰ ἴὴ 1ἢδἷγ σουγ865 που [ἢ6 Ὠδη 5 υὗ(ἢς Ὀυ ΠΠάογ, ΤΊ 8 86 ὁ 
ἴῃε ψογὰ 6 τπεγείογε Ηε]εηἰϑίϊοαὶ, ϑβ Π]θάϑηθγ, ἱπάθε, ργείθμ δ 
ἴο βχᾷῖνα Ἐχβηλρ]68 οὗ [ἢ)}9 δ ρη  βοδτοη ἔγοῃ [Πα (ἸΔ55108] νυυῖῖοσβ δηὰ 
(6 ϑερῖ.; δυϊ βοῖὶ οἠς οὗ (δῶν 8 δρροβίίε. [ἢ [Π6 μαϑϑαρὲ οἔ 
Νιθ. 89, 838. ἐποικ. 15 ποῖ ἴ6 ἴοχίυδὶ γϑδάϊηρ, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ (μδὶ οὔ 
0η6 ΘΠ 0Ώ, πϑιηοῖγ ἴπἢ6 ΑἸαΐης, δηά, δἵ 4}} δνδβηΐϊβ, οδηποῖ ὃ6 ζσϑ 
δεϊνε, 11 ἴθ Ἔν] θη} ἃ ὈϊΪυηάοι οὗὨ (ἢ ϑοσῖίθε, απ ἀροθα ἔδοιῃ 
ἐπωνόμασαν Ἰπεὶ Ὀεῖοτε, ᾿ . 
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ψγ38 86οιιΓΘα ἴο {πὸ [ποτα δηα οσουρίοτϑ, 1 Βα σδπλθ 81’ 
πηϑρθ πού ΟἹΪΥ οἵ υηάἀϊβιιγυθα ροβϑοββίοη, δὰῖ οἵ 
σογίδιη δοσαϊγοπιθῆῖ ; δηὰ 15, ἢ ἴπΠ6 Νον "Ἐοϑίαμηδηΐ, 
Θϑρθοίδ ἢν ἀρ] 6 ἃ το {π6 ζονγαγάβ γοβαγνϑα 1η ΔΠοΙ 6 Υ 
νν οΥ]α ἔον {π6 γρῃΐθουβ. ὅδ66 Αςῖβ 96, 18. Οἱὶ. 8, 
18. Ερἢ. 1,11, 14 ὅς 18. ὅ,ὅ. Οὐ]. 1,14. 8, 94. 
ΗΘοῦ.9, 1δ. 1 οί. 1, 4. 

82. ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν, ““ διηοηρ, 4}} ν]10 ΔΓΘ 
σοηῃϑοογαϊθα ἴο, ἀδνοίαα ἴο, ἢϊ5 ϑεγνῖίςβ (πα {ΠΘΓΘΌΥ 
“τηθθί ἴο Ρ6 ραγίαϊκουβϑ οὔ {Π᾿π ᾿η ογιίδησα οὗ ἴῃ βαϊηιβ 
ἴη ᾿ρι᾽)." ΑἸπιοβὲ 4}} {π6 πιοάθσῃ (οπιηθδηίΐδίοῦθ 
8 [ΓΟΧΙ σοργαρί 8. τπ|ῖ6 ΤΠ ἀϑβιρηίηρ ἴο ἡγιασμέ- 
γοῖς 81Π|0}0 [Π6 86η86 οἵ Οὐρισέϊαπς, ὈοῚΠ ἤδγα δηᾶ 
ἴη 420, 18. Ηεβ. 10,12. Βυΐ ὃγ {{|5 πιοάδ οὗ ̓ πίοσ- 
Ργοίδιοη τηὰοῆ οὗ 16 δι ρἢ 8818 οὗ {{Π|Ὸ ννογά βθθιη8 
ἴο ανδρογαίθβ. Ἐὸογ ἐλὲὶ οδῆποι 6 Δρρ[!ς 806 ἰο 4) 
Ολνι δίας, ἰ. 6. 41} ψο ἢανα θθϑθῃ δαιεθἀ ᾿ηἴο {Π6 
ΟΒυγοῖ οὗ (Ὠηγιβὲ Ὀγ Ὀαρίϊϑιι. 1 ψοιυ!ὰ δρρὶγ {Π|6 
8816 ΓΘΏΊΔΓΝ ἴο οἱ ἅγιοι, σῇ ἀοο5 ηοΐ (848 (ΠΥ 16}} 
0.5) πηθδη βἰ πρὶν Οὐ» ἐδέϊαπδ, Ὀυ1 {Πο56 ψνῆο ᾿νε νοσΓὮΥ 
οὗ {ποὶγ Πρ σΔΠΠ Πρ, ἀπά ἀγα γα] ν ἀουοέοά ἴο [ἢ 6 
βθῦνιςα οἵ (ἀοά.͵ Κυϊπορὶ ἰοῦ [Κ68 ἐν [ῸΓ σὺν : δὺς 
ἐηέ67' ΒΘΘΙῺΒ ἃ ἴΏΟΓΟ δχδοί γοργοβϑθηϊδίίοη οὐ 115 86η56, ὁ 

88. ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἣ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα. 
ΤΠ6 ἰγϑηϑι 0 18 βοιηθν δαί δογυρί, δηα τἢ6 σοη- 
Ὠοχίοη Ὡοΐ ΝΘΓῪ ΘΒ Υ (τας. Ηρηςσα (οπιηϊοηϊδ- 
ἴοΓ8 νᾶγυ. (δε Ηδιηποηά, Υγ, Ποάᾶάν., δηά 
Κυΐϊηοο!.) [ΙΕ τᾶν, 1 {π|πΚ, Ὀ6 ἰδυ8 α]Ϊ4 ἄοψνῃ. 
“ Αηὰ [Π686 τὴν δχίχογίδιοηβ οὐρῇ ἴο ἢᾶνθ 80 πηςἢ 
1Πη6 σγοαῖογ ψειρῃς ψ 1} γόοιι, βίη σ 6. ΤῊΥ τηοίνο8 σ8Π- 
ποῖ Ὀ6 βιιϑρεοίαα ; ποί Ὠανίηρ, 85 γοι Κηον, ἀϊγοοιοα 
ΤΩΥ͂ ΤᾺ] ΠΙΒΕΓΥ [0 ΔΗΥ͂ ργίνδία ΟΥ ἰηϊοΓοβίθα νίθνν8 νῃδί- 
ανοῖ." [ΙὨ{ ἐπεθύμησα, ἄς. {ἢ6γΓ6 Δρρϑᾶγβ ἴο "6 ἃ 
ΤῊ ΘΙ Ο818; 4. ἀ. “41 ἢανα ποΐ Ἄνθη οουεξέρδά, τας 1658 
οι ᾿ἴ0 ΤΥ ροββϑϑϑίοη," ὅς. Ψδίδθ. ΔρΡΕΪΥ σοι ρᾶγο8 
6 νογάβ8 οὗ Μοβϑβ, 'ῇΏ Ναυῦρ. 16, 15. “1 Πᾶνα Ὠοΐῖ 
ι τεῦ ΟἿΘ 888 ἤοτῃ {Π6πῃ}. δ  Π6Γ ἤᾶνοα 1 ἢυγί ΟΠ οὗ 
τ θη.᾽" 

ΒΥ ἱματισμὸς ᾶ16 ἀδηοίοα (ἢο86 σοϑγ δηᾷ βρίθῃ- 
ἀϊὰ ρσατιηθηΐβ, ἢ] Οἢ σού ἀβυ8}}ν, Ὀγ (6 ΗΘ ΌΓΟν8, 
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Τεοκοηοδᾶ 848 ραγὶ οὗὨ ΔΠΥ οποἶῖβ θῇ, (866 ἐπ6 ποίθ 
οη Μαῖίί. 6, 19.), )ἀπὰ ἔογ {πΠ6 τηδηυΐδοίασο οὗ ψ ΠΟ ἢ 
ἘρΠδδβιυι8 νγνὰ5 δββρϑοίδ!ν (Ἀπ οι ; Ἐ δηά νυ] ςἢ, ἰΠογ6- 
ἴοτο, αι} 5θϑῃ8 ἴο να ἢδά ἰῇ νίονγν. ΝΟ 80Π16 
οἵ 1686, 1 ηοῦ ΤΠ]ΟΠΘΥ, ἰδ πιὶρῃς Πᾶνα θ6θη βυρροβοά 
ἢς ψουϊὰ ἤανα δοσερίθα 85 ργθϑθηΐβ ἔγοιῃ ἴῃ6 σοη- 
νογί5β. Βυΐ 115, 1 β6θίηϑ, 8 ποί (ἢ6 ς456. Ρεΐ- 
σξοιι8 ἤθγα οἰΐθϑ βθνθῦδὶ ρβββᾶροβϑ, ἴπ6 πηοβί δρροβί[δ 
οἵ ψ ΠΟ ἢ 18 (Ἰς. δὰ Θ. Ἐτσαίγρη, Ῥγοοίαγιιπὶ θὲ 80Π1- 
ΤὴΟ ΟΠ ΠΊΡΘΓΙΟ [π||856 ἢ Αϑιἃ {ΓΙ ΘΠ λιπ|, δὶς αἰ η1}}- 
Ἰυτὰ [6 8!|ρῃυη), Π}114 ΡΙοίαγα, παϊίιπὴ να8, ἢ0}}}8 ν 68. 
118, ΠΌ πὶ πηαποϊρίαπ), π0}}8 όσα οὐὐυβασδη), Ὠ118 
σοηα ὁ ΡΘοιιηΐδρ, ὅδο. 0 βϑυϊτημηᾷ ἱπιορτγιίαῖα σοηςὶ- 
πθϑηΐδαι6 ἀρήυχοσι. β 

84. αὐτὶ δὲ γιγνώσκετε. ΟΥΘΒΌ46}1 ἢΔ8 δοίαα 1η]- 
αἀἸοίϊουβ) ν 1ῃ τῃγονψίηρ οὐ {π6 δὲ, οἡ {Π6 ΔΓ ΠΟΥ οὗ 
Β0Π16 ἴεν δηοίθη Μ55. Τὸ 1Ὁ ΔρΡρθδΓβ ἃ [Ἴ6ΓΘ σοΥ- 
Τοοίοη : δηα ΠΥ 8υϑρίοίοη 18 σΟΠΗΓηοα ὍΥ 118 θείην 
ἴοαηά ἴη 16 (οά. (αηῖ. ὙὍΤΠ6 δὲ 48 ΠοΓΘ δὴ δάνϑχγ: 
Βα ν6 ἔογοθ, Κα {πΠ6 1,0 ἑπῖο σεγο, πᾶαψ. (866 
ὅ6ἢ!}, [,.6χ.) ΤῊ] 15 (1 στη) ποῖ ἃ νϑῦῪ (Ἰ]δβϑϑβὶςαδὶ 
1.56, 8Πη4 ἴῸγ {Πὰ{ τϑαϑοη ἴῃ6 νψογὰ ψ85 ᾿ἤγονῃ ουΐ ὈΥ͂ 
ΒΟΙΠ6 σογγθοΐοσβ. Βαΐ, ἴο ἰυτη ἴο [6 σοηῃδβιάογδίίοῃ οὗ 
(6 ραβϑαρα [(861, δηᾷ {Π6 βαπείπιθηΐ ἱπου]οδίοα, 
υσϑίίοῃ ἢ θίπογ ἰὴ {Π6 ψ ἢ οΪ]6 τδηρα οἵ δηςίθηΐ οΓδ- 
ΤΟΓῪ ἴΠ6Γ6 18 ἴἰο Ὀ6 ἔουιπα ἃ βθῃηΐθηςς οἵἨ ΠΊΟΓΘ δεινότης, 

Ἃ ΤῊ 5 18 δα γα ὈΪν ῥγονϑα δηᾶ 1Πυβιγαϊθα Ὁγ {86 ΠΟ] ον ρ’ Ρδ5- 
δᾶ5ε οὗἩ Αἴδοη. δ98 ες. (εἰἰεὰ Ὀγ Ῥεῖ.) περὶ αὐτῶν δὲ τῶν ἐπ ράντι 
Δημόκριτος ᾿Εφέσιος ἐν τῷ προτέρῳ περὶ τοῦ ἐν ᾿Εφέσῳ ναοῦ διηγού- 
μενος περὶ τῆς χλιδῆς αὐτῶν, καὶ ὧν ἐφόρουν βαπτῶν ἱματίων γράφει 
καὶ τάδε' Τὰ δὲ τῶν ᾿Ιώνων ἰοβαφῆ καὶ πορθυρᾶ καὶ κόκκινα ῥομβοῖς 
ὑφαντὰ---καὶ Σαράπεις μήλινοι καὶ πορφυροῖ καὶ λευκοὶ, οἱ δὲ ἁλουρ- 
γεῖς καὶ καλασίρεις Κορινθιουργεῖς, εἷσε δὲ αἱ μὲν πορφϑραῖ τούτων, 
αἱ δὲ ἰοβαφεῖς, αἱ δὲ ὑάκινθοι" λαβοι δ᾽ ἂν τις καὶ φλόγινας καὶ 
θαλασσοειδεῖς" ὑπάρχουσι δὲ καὶ Περσικαὶ καλάσιρεις, αἵπερ εἶσι 
κάλλισται πασῶν. "Ἴδοι δ᾽ ἄν τις, φησὶ, καὶ τὰς κκαλουμένας ᾿Ακταίας, 
ὅπερ ἐστι καὶ πολυτελέστατον ἐν τοῖς Περσικοῖς περιβλήμασι" ἐστι 
δὲ τοῦτο σπαθητὸν, ἰσχύος καὶ κουφότητος χάριν᾽ καταπέτλασται δὲ 
χρυσίοις κέγχροι-ς; οἱ δὲ κέγχροι νήματι πορφνυρῷ πάντες εἰς τὴν εἴσω 
οἵραν ἄμματ᾽ ἔχουσιν ἀνὰ μέσον. Τούτοις πᾶσι χρῆσθαι φησὶν τοὺς 

τεφεσίουν; ἐπιδόντας εἷς τρνφὴν. ᾿ ᾿ στὸ 
τὰ 
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δηά ἰπ ψηϊοἢ ΘΏΘΓΡῪ δηα ρδῖῃοβ ἃγ ποθ ὨΔΡΡΙΪΥ 
σοι! η6ή. 

84. Αἱ χεῖρες αὗται. ϑροκθη δεικτικώς, Ποϊΐηρ ουὲ 
᾿νἷ8 ἢδηάβ. δὸο “20, 20. παρεκτὸς τών δεσμῶν τούτων». 
ϑανθγαὶ 81 Π}1} 8 Ῥδ 5885) 68 ἃγα δἀἀπισοα Ὀγ ΒγΙσδο8 ἂἀηά 
ν εἰ8., οὗ ψ ισῇ τἢ6 πηοδβὲ ἀρροβίῖθ δῦ {π6 ἔο]ον της. 
ῬΠΙο Ρ. 241, 45. αἱ χεῖρες αὗται οὔτε δώρον ἐπὶ ἄδικοιφ 
ἔλαβον, οὔθ᾽ αἵματος ἀθώου προσήψαντο ---- οὐ βίαν εἰργάν 
σαντο, οὐκ ἄλλο τὸ παράπαν οὐδὲν τῶν κατηγορίαν ἢ ψόγοκ 
ἐχόντων ὑπηρέτησαν. (υτί. 4, 1. (ϑροακίηρ οὗ Αβάο: 
Ἰοηγηλι8, Κίηρ οὗ [ἢ6 διαοηΐΆη8.) 1,106: 8οῖγο, 1Π0- 
Ρΐδηι αιυὰ ραι[δηςᾷ τυἱοτγῖϑ ἢ Τυπῃ 1116 --- Π86 πηδηυθ 
βυδοοτο αἀδϑίαἀθγιο πηθο, ηἰῃ1!] Παῦθηςὶ 11} ἀοίι 
Θιυ πη. 1|8π Ὁ. 4. 01 Πφ ἰδιιάαἴδε τηδηι5 ἢ6ς 88 ητ10- 
ἐἀ18π8 νἱῖθ τ] βίου βυ ]οϊδηί, ΡΡγισθὺβ αιοῖθ8 
τοίη Αριυ]6]. βθνθγαὶ ρᾶββαρθ ψῃ ἢ αν ηριδὲβ ἐβέϊα 
“παηδμδ, Δα οη6 ἴτοιη Ρ[ΠΠ]οβίγαι. (βρθακίηρ οὗ Ῥὰ- 
Ἰαιηθ 468.) εἰπόντος πότε πρὸς αὐτὸν ᾿Αχιλλέως, ᾿Αγροικό- 
τερὸς τοῖς πολλοῖς Φαίνῃ ὅτι τὸν θεράποντα μὴ κέκτησαι: 
Τι οὖν ταῦτα, ἔφη, ὦ Αχιλλεῦ ; τώ χεῖρε ἄμφω προτείνας: 
1 18 βιίγδηρο [ῃδὶ 80 ἰϑαγηθά 8ἃ τηδῃ, δηά ομβ 80 ψ6}} 
τοδα τη μι οβίσαίϊι 8, βῃοι ἃ ἤανα τα 8864 ἃ Ρ8888 98 
Τ,ΌΟἢ ΠΊΟΓΘ Δρροϑίίθ, δύ, ψ ἢ οἰ (Πδἰ οἰαρσαηὶ Βορῃι8ὲ 
ἢδ5 υπάουδίραϊΥ ἐνιέαέοά το {ἢ18 οὗ δι. Ραιυὶ!, 
ΠΑΠΊΟΪΥ, ἴῃ ιῖ. Αρ. 92, 66. ἔη. πολλὰ δὲ μοι καὶ ἀπὸ 
δένδρων φύεται ὧν γεωργὸς αἰδε αἱ χεῖρες. 1 ἢανα οὔϊοα 
δοίογα ἱπάιςαίοα ἐμῇ 1118 {1009. Δηα ἢᾶνο τόσα (ἤδη 
ὉΠ66 ροϊηϊεά ουξ [ἢ τπηοίϊνα ἔγοιῃ ψ ῃϊοἢ (ΠΟΥ Ὑγο γα 
ἱηιγοάπορά. β 

1 οδῃποῖ ῥιυϊζ ποίσα ἐπ ἱπηρογίηθης δα αἰ 105 οὗ 
1Π6. σογτγδοίογ ἰὴ ἴῃ6 (οά. (δηΐ., μου δηά πᾶσι, νίτῃ 
ψΠΙοἢ 6 ΠΠΔῪ ΥΘΓῪ ΜῈ6]}} ἀἸΒρ6Π586. 

Οἵ ὑπερετεῖν ἴῃ 1ῃ6 86η86 οὗ ἐπδογυΐο, διερρῖψ, ΤῺ 
ΘΧΔΙΏΡΪ68 ἅΓ6 ργοάυςοα ὈΥ {Π6 (οιηπηοηίδίοῦβ, ψ ἢ] οἢ 
Υηὰν Ὀ6 566 ἴῃ Ῥγίοθυβ, ᾿Υ δἴ8., δηή ὅ8.ἢ]. 1,6Χ. 1ἢ ν΄. 
ἼΤΠ6 πιοϑὲ δρροβίίθ οὔθ 15 ἔγοιη Χϑη. Μβϑῃ). 9, 4,, 7. 
ἃ δὲ αἵ τε χέρες ἑκάστῳ ὑπηρετοῦσι, καὶ ὀφθαλμοὶ προο- 
ρῶσι. 8868 εἶϑο Αοίβ 24, 28. δ8᾽0 διηκόνουν ἰῃ [Κ6 8, 
4, Ὠϊοάον. ὅδ᾽ 5, 1, 218. Π45, ταῖς ἴδιαις χρείας χο-" 
φρήγουσιν. ᾿ 
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.84. Τοῖς οὖσι μετ᾽ ἐμοῦ. Α οσσηοῖβα 8π4 ρορυΐαγῦ 
ἴοτγηι, δαυϊναίοηι ἰο καὶ τοῖς τῶν ὀντῶν μετ᾽ ἐμοῦ, ηιῦ 
σοτπραηϊοΉ8. 

85. πάντα ὑπέδεικα ὑμῖν. δυθαυά κατὰ. “1 ἢανα 
σοτηρίεοἰ οἷν σίνοῃ γοι! Δῃ δχϑηρ]6. ὍΠΘΓΘΟ 158 ἃ 5111" 
ΔΓ Ῥάᾶβϑαρὸ ἰῃ 20}. 18, 16. ὑπόδειγμα ὑμῖν ἔδωκα. 1 
ἃ βυΓρΓιβοα {πὰ ΒοΖὰ ἀπὰ Μαγκίδηα 8ῃοι]ὰ Ἰοίη 
πάντα ΜΠ ὑπηρέτησαν. Ὅτ. Ονεη, ψιἢ τησγα (ἤδη 
ἢ15 υδυδὶ Ἰυάρτηθηΐ, ΟΌβογνοϑ, (παῖ ἰο πηᾶκο (ἢ6 δΡ- 
ΠΙΟΔΊΊΟΠ οἰοβα δηα ρογιπθηΐ, {Π6 ψΟΓα πάντα πιυϑῖ 
[ο [ΔΚ6η ἤσγα ἰῃ τῆ β86η86 οὗ πάντως, οηιμίπο. “8Β 
Ἰαθουγίηρ τΠ8 τ 861, 1 λαυς ρανἐἰομίαγίψ Βῃοτοα 
του, ἐμαξ 50 ἰαδοιγίησ, ψὸ οιὐρσἧΐ," ἄο. Απὰ δ6 
ΠΟΙΡΑΓΕΒ Χοπορῆοη (ὐΥὐσ. 1,. 1. Ρ. 94. Ταωέολ. ὅτι 
σύνοιδα ἐμαυτῷ πάντα ἐψευσαμένος αὐτὸν, ριιάοί τη 
«Ὡἰ πλϑῖ 6886 σοῃ 86:1), ἢ Ππιτ ἃ Π16 οπμηΐη0 ἀδσοσδρίι πηι 
6586. 

85. δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων. ᾿Αντιλαρ.- 
βάνεσθαι ῬΓΟΡΕΓΙΥ 5|5η1Ή68 ἴο ἴδ Κα δὴν οη6 ΠοΪά ΒΥ 
ἐδ αὐτη, δ) τῇ Βι!ρρογί δηᾶ 6 ἃ βίδυ ἴο ἢϊπὶ ; θυὶ 
ἧς 186 οἴοθη υδοά ἤριγαϊίίνοὶυ οἵ δϑβιϑίδβησα σίνθη [ὸ 
(6 ΡοοΓ, 816, δηὰ ἀδϑι 6. 80 διγ. 20, 1Φ. ἀντι- 
λαβοῦ πένητος. ὅ66 {π6 Ὠοί6 οἡ [λι|Κ6 1, δὅ4. 

ΒΥ ἀσθενούντων Βοίη6 (ΟὈΙΙΠΙΘΠ(Δίοιβ, ἃ85 Ἐ6Ζᾶ, 
δοδα, ἀπ θόγο, δηὰ Βθηροὶ, υὐάἀετβίδηα “’ ψγϑακΚ 
θγοιῃγθη," νἢο τιὶρἢς θ6 6851}7 οὔδηαοα. ὅ66 Εοῃι. 
14, 1. Οἰΐδοιβ, 43 Μογιιβ δη ΒΟ} 6 Γ, τη1ἴ6 
στ τῃ6 ργοσοθάϊηρ ψογ8 “Κ Ποῖρ [Π6 ροογ." Βιυιῖ Ὀγ 
ἀσθενοῦντες ἃτ6 ΤαδΔηΐ [Π6 ΡΟῸΓ δηὰ ἀεβι 6, ψ Ἐρ 
σουὰ ποί, ὈΥ ἰᾶαῦουγ (κοπιώντεφ), οδίδίη (ἢ6 ὯθοΘθ8- 
δϑτὶο οἵ 6. Απά {ἢ 8 Ἔχρδηδίϊοη 15 οοηδγιηδά Ὀγ 
τῃς Ἑ Ων" οὗ. (γίβέ, ᾿πηπηθα!δίοΥ αἰογνγαγάβ8 Γγό- 
᾿σογτἄρα, (Κυϊη.) 

Κ᾿ ἘχρδιρΪοδ οὗ ([}18 δβεῆβε οὗ ἀσθενεῖν τὸ ὑγοὐυοοὰ Ὁγ ̓ εἰδ. ἔγΟδλ 
θειηοδῖι. Μία. τοῖς πενεστάτοις καὶ ἀσθενεστάτοις. Ἠετοῦοῖ. 8,81. 
Ἑυγὶρ. δρ. δίοῦ. 145. ὅ τε γὰρ ἀσθενέστερος ὁ πλούσιός τε τὴν δίκην 
ἴσην» ἔχει. ίοηγθ, ΗΔ], 8. οὔτε οἱ πλούσιοι βιασάμενοι τοὺς ἀσθε- 
γεστέρους. ϑΟὨ]ΘΌδΩΕΡ οἰΐεβ Αὐδιορῃ. Ῥδο. 668. γιγνώσκοντες ὦ 
“τοὺς πένητας ἀσθενοῦνταε: ὮΙ Πα Θοἢο]ἑαδὶ Ἔχ ρδίηθ, ἀσθενοῦκ- 
τας Ὁγ ἐν ἐνδείᾳ ὄντας. Ὥγ. Μαϊ]τῦγ, ϑεγτη, νο]. 4. δὅ. δἰδὸ δἀορία 
[815 96η86 ; Δηὰ οἱίε8 δ. δδ, 87. 
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85. μακάριον ---- λαμβάνειν, ““ Τηδρὶβ Ἰυναῖ," ἃς. 
ἼῊΙ18 βοηΐθησα ἰ8 ΠῸ ΨΏΘΓΟ γοοογάθα [ἢ ἰἢ6 ρο506]98 
(αι Ἰοαϑὶ πού ἰῇ {686 νϑῪ ψογάβ). ἤθηῆσθ ΠΉΔΗΥ͂, 
ἴᾶνο (πουρῇς [Π6 βαγίηρ ποῖ ΟΠ ΓΙ808, συ αι} ̓8, δης 
πᾶν Βυρροβοα {πᾶὶ ἢ δβογρεα εἰ ἴἰο ΟἸ γιβί, οῃἱγ 
Ὀασαιβ6 {Π6 Βοηπθηΐ ἰ8᾽ Τουπάθα ὕροη ψἢδὶ 18, 1 
γϑγουβ ρῥίδοθβ οἵ {π6 (ὐοβρεΐβ, γεοογάθα 88 παᾶνίηρς 
Ὀδθὴ 88: ἃ Ὀν ΟἸἢγίδὲ οἡ {Π|8 δυῦ)εοί. Απάᾶ {δ Ὺ 
νΔΙΏΪΥ οηάθανοιι" ἴο 6ϑ(818]} {Π|15 Ὀν ργϑϑβίηρ οὔ {86 
86ῃ86 οὗ τῶν λόγων, ΜΏϊΟΙ (6 ΥῪ {ΠῚΠΚ, Οἢ ΔΏΥ οἴδοῦ 
Ἰητογρτγοίδιοη, ψου ὰ ΓΘαΌΪΓΘ τοῦ λόγου. Βυΐ (ἢ γγ- 
βοβίοπ;, ΤὨθορ ναοί, δὰ δὴν Μϑδ. ᾿ανθ τοῦ 
λόγου," ΨὨΙΟὮ 18, ΠΟΥΟΝΘΙ, ἃ ΠΊΘΓ ρ]088; γοῖ ΒΠΟΥΒ 
{Π6 ψΑῪ ἴῃ ψ ῃϊοἢ τῃ6 ΟἸΟΒβοργαρῆοτϑ πηἀογϑβίοοα (Π6 
ψογάβ. Ραυ], (ἤθη, ἤ6 γα πηϑηςοῇβ ἃ ἀϊοΐαπ, ἄγραφον, 
ΟΥ ὑηγοοογάθα βϑγίηρ οὗ (τγιβέ. ἊΑηά τΏΔηγΥ δυςἢ, 
ψ ἢ ψογΘ υδοα ὈΥ (ἢ6 ρῥγίπηῖνα ΟΠ ΓΙ ΒΕΔ 8, ΓΘ 
Τοοοταδα ἴῃ [Π6 θοοΚβ οὗ (ἢ6 ΕΔΙΠ6ΓΒ: οἡ ψ οἷ 1ἢ- 
τογοϑίϊηρ βυδ]θοῖ 566 Αγ. (οά. Αρος. Ν. 7.1, 821. 
ϑηά Θβρϑοίδ! ]Υ Κοόθγηοσγ 46 βοειηοηῖθυϑ (τ 1811 ἄγρα- 
Φοιν, [ΔρΡ8. 1776. (Κυϊη.) ΟΥ̓ τμ686 Βι κΚΊον οἱίαβ 
ΟὨΘ ἔτοιῃ (Π6 ΕρΙ!δβῖ. οἵ Βαγῃαθαβ ἃρ..] ἀγάηθγ, τσο- 
ἀ10. Ρ. 2. νοΐ]. 1. Ὁ. 47. “δίουΐ ἀἰοῖῖ Αἰτὰ8 Π 6ἱ, γθβὶ8- 
ἸΔίηυ8 ΟἸΏΏΙ 1Π]41{8{], οἱ οὐἱο Πα ΌΘΔΠ.115 64Π1.᾿᾽ἢ- 

᾿ς ΒΘὨΠΠΊΘΗ 5 ΨΘΓΥ 51Π|1}}8Γ ἴο {{|18 ἃγα δἀ ἀπιοοά ὮΥΓ [Π6 
ῬΗΠοΙορὶςαὶ (ομηπιοηίδίογβ, ἃ5 Ῥγίοθυβ, Ἦ ο[ ἢ, ατοί., 
νεἰδίοιη, δηὰ Ηδιυπιδηη. Κ 

᾿ς ΓΑ χογ εἴερδηΐ τεδαΐηρ;, ᾿ηἀθοὰ ; θὰϊ {Π6 σοτηπηοη ΟἿ ἰδ (6 
ΤΟΙ βοηυη6, 85 Ὀθεΐηρ; ἰῃ [Π6 ΡοΟρυΪΐαγ βιγἶθ. ᾿ 

Ἱ 866 4180 Ὦγ, ΜαιΌγ᾿ 8 θέσι. νοΐ. 2. ὑ. δὅ8. 
ἜΣ Ἐχ. ρτ, ΡΙαῖ. 9, 778 ς. ἐπίκουροε---τοῦ εὖ πάσχειν τὸ εὖ ποιεῖν 
οὗ μόνον κάλλιον, ἀλλὰ καὶ ἥδιον εἶναι φασὶν. Απὰ Αρορδι. Ρ. 
178 Ὁ. ᾿Αρταξέρξης---ἔλεγεν, ὅτι τὸ προσθεῖναι τοῦ ἀφελεῖν βασιλι- 
κώτερόν ἐστι. ΤὨμυογά. ᾧ, 97. κατεστήσαντο τοὐναντιὸν τῆς Περσῶν 
βασιλείας νόμον, ὄντα μὲν καὶ τοῖς ἄλλοις θραξὶ, λαμβάνειν μᾶλλον, 
ἣ διδόναι. ᾿ΤΠΟΙλΙδῖ, Ρ. 208 ο. ὅσῳ καὶ τὸ διδόναι τὰ μέγιστα τοῦ 
λαμβανεῖν μακαριώτερον. Ατὶοῖοί, Νίς, 4, 1. μᾶλλον ἐστιν τοῦ 
ἐλευθερίου τὸ διδόναι; οἷς δεῖ, ἣ λαμβάνειν,. ὅθεν" δεῖ, καὶ μὴ λαμ- 
βάνειν, ὅθεν οὗ δεῖ' τῆς ἀρετῆς γὰρ μᾶλλον τὸ εὖ ποιεῖν, ἣ τὸ 
“πάσχειν, ἣ τὰ αἰσχρὰ μὴ πράττειν" οὐκ ἄδηλον δ᾽, ὅτι τῇ μὲν δόσει 
"ἕπεται τὸ εὖ ποιεῖν, καὶ τὸ καλὰ πράττειν' τῇ δὲ λήψει τὸ εὖ πάσχειν, 
ἢ μὴ αἱσχροποιεῖν, καὶ ἡ κάρις τῷ διδόντι καὶ ὁ ἔπαινος δὲ μᾶλλον -- 
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{ 87. ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον. ΤῊΪ5 18, δοοογά- 
ἴηρ ἴο 8δὴ Οτγθηίαὶ ουδίοπι, (8806. αδ6ῃ68. 88, 4. 45, 
14. 460,20.), δΔηά οὨδ 5{Π}|} τοίδι πὰ ἴῃ ἐπε Εδϑέ ; ψ ἢ ΘΓ 
(48 Ἠδγίῖογ οὔβογν 68) γα δι! οηβ δηὰ ΠῚ 8, οἡ πηϑοῖ- 
ἵηρ᾽ οΥ ρᾶγιίηρ, δαιῦγασα θοῇ οἶδοσγ, δῃηὰ Κίββ δϑδοῖι 
οἰ Υ δ ̓ άμα, ἴαςα, οὐ βῃουϊάοσ. 1. {Π6 Οτροκ8 
δηὰ ἘΠοιηδη8 ἰἰ 88 ποῖ τηυδυδ] (ο Κι85 ἴπΠ6 λεαά. 80 
Ἡεοἰϊοάον. 8, 17. (εἰϊοὰ Ὀγ Υ εἰ8.) ἐφίλει πολλὰ τὴν 
κεφαλὴν. ἼΠΘΓΙΘ 15 ἃ ΝΘΙῪ 5 ΠῚ1ΪΔῚ ρᾶβϑαρο ἴῃ Ψ δ]δυ. 
ΕἸαςος. 1, 256---258. (οἰϊοά ὈγΥ ΒΚ]. γ.) ὕ{ ρυογῦ 
δἃ ποίδ8 ογϑοίυπα Ῥϑῖθα νοσθβ8 1: οἵ ἱηρϑηί (6 η- 
ἀδηΐοπι Ὀγδοῆϊα Ρᾶ88ι: ; 85511}{, σαγᾶαιιθ ἢ σογνῖςθ 
Ῥαρδηάϊι. | 

88. Ὁδυνώμενοι μάλιστα. ὅδ66 16 Ὠοία οἡ [λ|Κ6 
2, 48. Προέπεμπον. δ66 ἴΠ6 ποίΘ οἡ [ὅ, 8. Εἰς, 
Ὡσιθ αὐ. ἸΚιυϊποεὶ οἰΐο8 Ῥοϊγῦ. 1, 40., ἀπὰ Ἡδοφτοάοί. 
4, 1δ8. 

ΟῊἩΑΡ. ΧΧΙ. 

Αἴἶογ δανίηρ δι1ἃ δάϊθιι ἰο (ῃἢ6 Ῥγεβθγίοτβ, Ῥδυΐ 
68115 ἔγοῃ Μιϊοῖαβ ἴο βθϑαγθα, ψ ἤθγα ἢ6 [ΔΚ68 Ὁρ ἢΪβ 
δροάδ νίτῃ ΡΠ (1--8ὃ).. Ηδ 18 (ἤθη δαιηοηϊβῃοὰ 
ΒΥ Αράῦυ8 οὗ [ἢ6 Ππροηάίηρ' αν 1}8 ψ ἢ ἢ ἢ6 ποι α΄ 
Θδησουηῖεοι δὲ ψογυβαίθ (10 5364ᾳ4ᾳ.}δ.0 ΕἾγηι, ΠΟΎΘΨΘΓ, 

οἱ δὲ λαμβάνοντες οὐδὲ ἐπαινοῦνται πάνυ. ϑαϊ]υϑὲ, (αι. Οριϊηγι5 
υΐδαυο, διο. 80. δὺ 4118 Ὀεποίδοιϊα ἰδυάδτὶ, αυδ 'ρθ6 δ] ΙΓ ΔΓ. 
ΤΆΓΟ τηδίθραῖ, [ηΐἴοτρ. οἡ Αγίβιοῖ. Νίο. 4,1. Μάλλον δοκεῖ ἀρετὴ 
εἶναι τὸ εὖ ποιεῖν ἢ τὸ εὖ πάσχειν. 80. αἷ80 Αγίογϊά, Γ,. 4. ο. 8. 
(εἰϊοά Ὀγ νας κω.) Δωρεῖσθαι καὶ διδόναι κρεῖττον, ἣ λαμβάνεινι 
1 δαά ϑγηεβ. 46 ἢ. ἔστι μὲν εἰρήνη πολέμου μακαριώτερον. ΔΕ ἴδῃ, 
Η. Η. 18, 18. (ϑρεακίῃρ; οὗ Ριοίεδιηγ): ἔλεγε δὲ ἄμεινον εἶναι 
πλουτίϑειν ἣ πλουτεῖν : ἀπά 9,1. προθυμότερον γὰρ φασὶν αὑτὸν 
χαρίξεσθαι, ἣ τοὺς αἰτοῦντας λαμβάνειν. [᾿ἀθδπ: ἔρ. 690. τοῦ μὲν 

᾿ πάσχειν τὸ εὖ ποιεῖν οὗ χεῖρον εἷς ἡδονὴν. ΟἸαπηοηΐ. ἔρ. Β. 
τὰ Οοτίπιῃ, ὃ Φ. μᾶλλον δίδοντες ἣ λαμβάνοντες. ΤΠαηγίδι. 8, 9 ο. 
ἐπεὶ οὖν τοῖν δυοῖν Θηλώτερος ὁ δεηθεὶς καλῶς ἣ ὁ συγχωρῆσας, 
δῆλον ὅτι ὅ μὲν θεῖος ἐπαίνος ὁ δὲ ἀνθρώπινος : ΜΙ ΏΘΤΕ Ε σοη)]δοΐυγα ᾿ 
οὐκ ὁ δεηθεὶς. ὙΠετα 8 8180 ἃ Εἰπάγεά ρμαβϑαρὲ ἰῇ 200 ο. 8{π|} 18 γ]ν 
ςογγυρῖ, νῆοτε Ηαδγάυΐη γϑβίογες 6 πορϑῖῖνα, καὶ τὸ δικαίων τιμῆς 
τυχεῖν μείϑων ἔπαινος τοῦ τετυχηκότος ἣ τοῦ διδόντος. ετε ΗδΔΓ- 
δυζη τολβ δὺ μείθων. Α τα] ον ΓΕΙΏΘαῪ τΔΥ, ἰονγανογ, θ6 Δρρ] θὰ 
τεδα μείων. : ὥ; 
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ἱῃ 158. Γαδοῖνθθ, ἢ6 Ῥυγβιιθα ἢΪ8 ἸΟΙΓΏΘΥ : βῸ65 ἰὸ 
ς ΜΔογυβαίρην (1δ.); ΠΕ 15 σογά 8 }}ν στοοοινοὰ Ὀγ {9 

ἌΡοβι!θ8 δηὰ Ῥγθβθγίογ ([8. Β41} τς Ψεν8, ἢον- 
δνϑῖ, δχοίίθ 4 (υτπιἰξ ἀσαϊηδὲ ἢϊπι; δηὶ πα Ψοιυα 
ἤανα θεθη ἀφδβίγογθά ᾿Δἢ μά ἢοΐ Ὀδοη ᾿δβουθά ἔγοπη 
{πο ῖγ ἔπε Ὁ [.γδία5, (δε Εοπιαπ Τείδυμε (68 5646). 
Κιμη.) 
' 1. ἀτοφπασθέντας, ““ Πανὶηρ βοεραγαίθα ἔγοιῃ [Π6π|.᾿ 
ΤῊ! ἰθγη) (48 Κνρί δηά Κυϊηοοὶ οὔϑογνα) βυρχοβίς 
μον ἰοφίὶ (η6 Ὀγοίγοη ψογα ἴο ραᾶτὶ ψί τΠ θη ; 
η. ἄ. “ψ ἤδη ψὰ Δα Ἰοοβοηθὰ οὐγβαῖνοδ ἴγοπὶ {{πδὶξ 
ΘΩδγδοθλ.᾽᾿ ΟἿΘ ΤΔΥ Π6ΓΘ ΔΡΡΥ (ῃ6 ψογ8 οὗ Βθη- 
6], ““ (ΘΠ ΟΓΓΙΠῚΪ οἵ δι δν:βϑιτὶ δῇθοῖ8 ἢϊς τορηδηῖϊ.᾽ 
Οὐ {6 σεῆδγαὶ ἱπιροτγί οὐ (Π6 ἴδγ 866 {π6 ἢοΐθ οὔ 
Κα 22, 41.7] Αἡ δχδηιρῖθα οὗ [18 βθῆδβ6 ἰβ οἰϊδά Ὀγ 

Μαίοκη. ἔἥτοιῃ Επγὶρ, ΑἸςθϑί. 287. Θύκ ἠθέλησα δὴν 
ἀποσπασθεῖσά σους ὅ66 Ηρδηβῖ. οἡ Γλιοίδη 1, 45θ, 
γεῖβ. σίνο8 βχδιῃρ[6β οὗ ἃ δ. Π}}|18Γ 86 οὗ (6 1, 811ῃ 
αδοίναϊλιὶ, αἰυοί. Ααἀ Ῥησαιι8 οἰίθ8 ἔγοπη Ονίά :᾿ 
ΘθονῈΒ 0] ἃ ΡΌΡΡΙ ἰοηρὸ οἰϑπιογα τηλοίδίον αἰβϑίρδς 
διηρίεχυ, δἰσαθ οδοιϊα ἢ48 τανε! . 

1, εὐθυδρομήσαντες, ““ ἰᾳΚιηρ ἃ 5ἰγαῖρῃς σοι Γ86.᾽ 
866 [Π6 Ὠοί6 οὐ 16,11. Οπ (ὑοο8 δηὰ Εἢοίρ8 Β 8β66 
1ῃ6 Οδοργαρῆϊοαὶ φτοῦ; δηά ὑεβ:468 οί. οὔ 
2686 1514 18, σοη5} Μουγϑ! ΕΠοάμ8, 167ὅ. 410... 

1. Πάταρα. Α τηδυ1π16 ΟἸΥ οἵ υγοΐδ, σςοἸερταιοά 
έοτ ἃ ἰϑιρὶθ οὗ Αροῖΐο, ψἤο ἴθ γ6 ρᾶνθ ογᾶς 68 ἀυτγὶπρ 
ἘΠ6 8ὶχ ΨΙηΐοτ πο ἢ8 ; ἤθης6 σΔἰ]6 4 Ραίαγουβ Αρο]]ο. 
Τὰ [85 σϑιθαγκαῦ]α {Πδΐ τηοβί οὗ [Π6 ἙςοἸοὈταίθα ἰθαρ165 
οὗ δηιἰηυἱν Μ γα βιιπδἰθά οἡ ἸΟῪ Ργοιηοη!οῦ! 68. 

, καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερών εἰς Φοινίκην, ἐπιβάντες 
ἀνήχθημεν. ῬΥΟδ518 ΔΡΕΥ σοιηρᾶσοθ Αοἢ]}]. Ταὶ. ἢ. 
“ὁ. οὖς ἐπὶ τοῦ Βηρυτίων λιμένος ἤλθομεν, ἀναγόμενον 
σκάφος εὕρομεν, ἄρτι τὰ πρυμνήσια μέλλον ἀπολύειν" 
μηδὲν οὖν ἐρωτήσαντες, μετασκευαδόμεθα ἐπὶ τὴν θάλασ- 

, σαν ἐκ τῆς γῆς, ἰο ΨΏΙΟΝ 1 βυδ]οίη Τπιυογά, 1, 187. 

ἃ Ὑπό ἰδ ἃ δεδιιΐ ἀεκογρίΐοη οὗ ἈΠοάδβ (88 ἰξ νγῶβ ἴῃ ἐΐ5 
Βουν πίῃς; δἰδ(6) ἴῃ Αγὶβὶ. 4, 841. δβεη4ᾳ, δῃὰ ἃ νεῖν 80] πιὲ οπβ οὗ 
ἀπ εαγίπαυαδῖα ἡ οἷν οαυδοά [18 ἀεδίγιοιίοη ἴῃ ῷ, 849., νν ἢ! οἷ) ΣΏΔῪ 
Ὅς οοτηρδΓοὰ νυἱῖϊι {πΠ6 ἀδδου ριοπ5 οὗ {π6 Αγ  Βαιιδῖκα αἱ [.}15σθοῦ, 
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ὌΡΟΣ 116 ργοϊοίγρϑ) ἁλκάδος τυχὼν. ἀναγομέκης ἐπ᾿ 
᾿Ιωνίας, καὶ ἐπίβας καταφέρεται ἐς, ὅτς., Δηὰ 8, 8. καὶ 
ἐπὶ Τ. ἐλθὼν, ὁλκάδος ἀναγομένης ἐπιτυχὼν, πλῷ χρὴ- 
σάμενος ἐς Μ. ἀμφικόμενος. ΓῊΙΒ ραβθᾶρα ἢΔ8 Ὀ6Θἢ 
τπ114164 ὈΥ ἀλεν Ρ- 191. ὁλκάδος ἀναγομένης ἐπιτυ- 
χῶν, Δῃηα «80 ὈΥῪ Δρρίδη 2, 87, 64. εαϊτ., ϑδοιν οἰρῇ. 
Ὁγ ΡΙιυΐάτγοῖ, (δη}}}}. 4, ἀηα οἴπογβ. 

4, ἀνήχθημεν, Μεοϊὶρηοα αῃσδοτ, ἰοοβοα {Π|6 ΓΟρϑοξ, 
Β6ῖ 881}. ΟΥ̓ὙἿὙ 11 πᾶν Βἰ ΙρΡὶ Ὺ δ'ρηϊγ ἀερανέφα. 

8. ἀναφάνεντες δὲ τὴν Κύπρον. μέρα ἴ8 Δ Φρρ68- 
ΔΏ(Θ ΟΥ̓  ἰγΓΘσΌ ΑΓ ἴῃ {Π18 ρἤγαβο, δὲ ψῃίοἢ Ὀγίεῖοβ 
δηᾶ (ὐοπηπιμοηϊδίοτβ ἢανα ποῖ ἃ [{ἰ|6 βιυμθ]οά ; ἴο 
τόπον ψἢοἢ, ϑοπθ ἴᾶνα γοβϑοῦῖθ ἴο σοπ]θοτιταὶ 
διηθηάαίίοη, δηα οὐ θγϑ ὕανα ἀδνι5θα βοὴ ἐαγ- [οἰοἢοά 
1 οτργοίδί! Οἢ8 88 ἀγα ποῖ ψογίῃ ἀθίδ]!ηρ. ὅ66 Ῥο]θ᾽ 8 
ὥϑγπορβ., Ἦ ΟἹ (υγα, ὅς. ῇ6 ΟἿΪΥῪ γα οη 8] Ομ 18 
ἀῆαι οἵ (διμογασὶι8. (τοί, Βοὶβ, Κυρκο, Ψαίοκη., 
ἵνεῖ5., Βοβϑημπ., ΒΟ !θιβηογ, Ηθιηγςἢβ, δηὰ Κυίη,, 
0 ταραγαὰ [ἴ 8ἃ8 8 δυο] δηά 1! οπηδίϊσαὶ ΘΧργθβ- 
ΒΙΟη ἴον ἀναφανείσης τῆς κύπρουιτ ἼΠΟΙΘ 15, 1η ἰᾳεΐ, ἃ 
Κιπὰ οἱ" Πγρα!ϊαρα, βδίποθ ἀνεφάνην τὴν Κύπρον δά 
ἀνεφάνη μοι ἡ Κύπρος σογῃηθ ἴο [Π6 88:16 [ἢϊηρ. Απά, 
Ἰηάἀ66ά, {Π6Γ6 8Γ6 ΠΊΔΏΥ 80 ἢ Ὦγρδ  ]αρ68, 88 ἐπισ τεύθην 
τὸ εὐαγγέλιον" ἴον 1 18. δι] ψη ἢ (ἢ6 Οτγθοῖκς το γ 
ὍΟ φοΠϑίΓι16 Ραϑϑίνα νϑρρ8 ψ ἢ. ρου ϑοηδ, ἡ οἢ ουρϊ 
ἴο θ6 οσοπϑίγιοα ΜΠ ἐλίηρδ. .8661 ὍὉονγ. 9, 17. 80 
Τλιοΐδη. Ρ. 774. (εἰῖθα ὃγ Υ εἴ8.) ἐπεὶ δὲ ἀπεκρύψαμιεν 

. αὐτοὺς. ΑΡροϊ]]οά. ΒΙ0]. 1, 9, 26. τῷ. δὲ παρὰ προσδο- 
κίαν ἀναφανῆναι, προσορμισθέντες ᾿Αναψὴν ἐκάλεσαν. 
“Ἰαιοίαη Ὠ 4]. Μον. 10, 1. τὴν νῆσον --- ταύτην ἀνάφηνον 
“--τινα ἃ ὅμως παρέξει αὐτῷ τὴν χρείαν ἀναφανεῖσω, 
Τλῦδη. Ρ. 94 νυ. ἀναφανέντες ἐπὶ τῷ τέλει συνέχαιερον. 
Πποορἤδη. 3592. περιεφέροντο ὧν τώ πελάγει, ἀναφανέν- 
τῶν δὲ αὐτῶν τὴν γὴν, εἶδον αὐτοὺς οἱ στρατηγοὶ. 80 
αἰ8οὸ ἴῃ6 [,Δἰἰἢ ὙΓΙΙΟΓΒ 864 ἰῃ6 πογὰ ἀρογῖγο; 88 
ΧΡ. Ἐπ. 8. 205. Θυδτγίο ἰθγγα αἷ16 ργιπηατα 86 δί(οὶ- 
ἴογο ἰδηάθμι Ὑ 158, ἈρΡΘΓΙΓΘ ῥγοσυ! τπηοηΐς8, 86 νο 6 ΤῸ 
ἔμ... ΤῊΘ ορροβίία ἴο {Π18 18 αὐδοοηάξγ; ἃ8 ἴῃ 
ψίρρ.Ἔι. 8, 401. Ῥτγοίθημϑ δὅγαϑ Ῥῃδδδαουπι ἀρϑοοη.- 
ἀἰδηυθ ἄγρθθ; δῃά 701]. Αρρᾶγοῖ Οδιηάσιηα ργοουΐϊ. 
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Ἴδε γναέξΐο οὗ (6 ρῇγαβα δὺ Ὀ6 υπάἀογβίοοα ὈΥ οοῃ- 
βιἀογίηρ ἰἢδί, ἢ δυο αὶ ρῃγαβθοίορυ, ἃ βαιΐοῦ 15 βαιὰ 
ἀναφαίνειν τὴν γὴν, ΜΙ Ὧο “ΙΒοΘΓη8 6 ἰδηὰ δἰαγ ον δῃηά 
(Π6 ἰαπὰ 80 ἀϊβοογηθα ὉΥ ἢϊπὶ ἀναφαίνεται. Ηδποθ 
ζΔΥ Ὀ6 τπάογβίοος {6 ἴοτγος οὗ ΟἿ παιυτσαὶ ρῇγαβα 
1ο πιακὸ ἰαπά, δῃηὰ ἴῃς [Δι] ἀρονῖγο ἐογγαηι, 1. 6. ἴο 
τοῖα 1 αρρϑαν, ἴῃ ΜΏϊοἢ {Π6ΓΘ 15 1Π6 ΝΘΓΥῪ δ8π16 ἢγ- 
Ραϊασθ. Νον {6 σοπ]θοίυγε οὗ ΚΕ. δίερῃ. δηὰ ΒεζΖᾶ, 
ἀναφηνάντες Μουΐ ἜΧΔΟΙΥ σοτΙεβροηα ἴοὸ {πΠ6 [,μαἴ1ἢ 
ἀρραγμογμπί. Βαΐ ἀδογὸ ἴἤθγα 18 ἃ ἀοιῦ]α ἰγγαρσυΐϊα- 
γἰῖγ, (ν|Ζ. ““ Ὀείηρ Ὀγουρῇξ ἰηΐο νον ἴο ΟΥγρτιβ," 
ΜὮΙΟἢ 15 φαυϊναίεης ἴο “ὁ οοπιηρ ἰηΐο νον οὗ (γ- 
Ρτα8,}) ΠσοπΊρΡ Θ(ΕἸΥ Ἰυδιῆεά, ποννανογ, ὈγῪ {ΠπῸ ἔογο- 
Φοϊηρ, ΟΧϑιιρ 68, Ἔβροοία ἰγ (πὶ πὶ 1 ΠΘΟΡ 8168. 
ἢ Β6η56 15 {Πογθίου α 8 ΠΡ ῚῪ {15 : “ σοιῃ!ηρ' ἢ ν] 6 
οἵ Ογρτιι5," πιακίηρ Ουργιδ. ΓΘ δποίθηΐς ΓΙ ΔΉ 8] Δίουβ 
᾿ιδὰ 4 (ο] ΕΓ ὈΪΥ δοσιυγαῖθ ᾿παογϑίδησίηρ οὗ ἰῃ6 ψογά, 
συ Ὠ!οἢ (6 υπαοιυθδίραϊν γοδά ἃ5 νὰ ἀο. Τα Ψυ]ρ. 
τοηάθιβ {ΠΟ γα γ : “6 φαϊπὶ ΔρρδΙιββθηυϑ ΟὙΡτο." 
ἼΠο ὅδγγ., “ σψἤδη ψ6 Πδ4 σοι ἴο ΟΥ̓Ρσι8." 

8. καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνομον, ““Ἰδανίηρ ἰξ οὔ {Π6 
Ιοεἢ. ΑἸΠΟΙΠΟΙ πδιιῖοαὶ ρῆγδδθ, 1Ππδἰγαῖοα Ὀγ εἴ. 
ἔϊτοπι 1 ιςίδη, Νανὶρ. 9. οὖς ἔδει τὴν κρήτην δεξιὰν 
λαβόντας, ὑπὲρ τὸν Μαλέαν πλεύσαντας ἤδη εἶναι ἐν 'Ἶτα- 
λία. ῬΒΙΠοϑίγ. ΑΡοἹ]. δὅ42. ἐχώρουν ---- ἐπὶ καμήλων 
ὄχουμενοι δεξιὸν θέμενοι τὸν Νεῖλον. ΜΓ. ΖΈη. δ, 164. 
υο πῖῃἰ ἐοχίοσ 8018. 

8. κατήχθημεν εὶς Τύρον. ΑὨΟΙΠΟΓ δυο 4] ἰθγῃι, 
(6 ορροϑιίθ ἴἰο ἀνάγεσθαι ; ἴ{Π8 ἀνὰ 5 ρ Ὑηρ μ}, οἱ 
“ἰ δεα; ἴπ6 κατὰ ἀοιυη, ἐο ἰαπά. ἘΣ Χατηρί 68 ἃγὰ ἴγτ6- 
4υρηΐ ἴῃ 4}} 16 ατοεκ νψγίΐθγθ. ᾿Εκεῖσε, {1 π|6ΓᾺ 
ἐλεγ. 

8. ἐκεῖσε ἦν τὸ πλοῖον ἀποφορτιϑόμενον. Τἢ6 ἐἐέεγαξ 
8686 85: ““1ἴογ {Π6Γ6 [6 8Π10 ν 88 τη]δάϊηρ.᾽" Βιυῖ 
(85 ἰδ ποῖ υπυ808] ἴῃ τη 6 Ηδ6]]Θη 8116 4], ἸἀἸοῖ!ς4], ἀπά 
φοριυ δῦ βιν]6) (ἢ6 ργθβθηΐ ἀποφορτιδόμενον 15 ἕο (ἢ 6 
φαΐμγα ἀποφορτισόμενον, ιυομία μηἰοαά,, οΥ (85 (ἢ Ν ΪΩ. 
Κοπἀ6Γ8) ““δγαΐ Ὄβχροϑβιίιγα." Οὗ 1 τὴν 6 τοηάδθγοά 
81}}} Βοίΐζος (σ τπ6 Ε. Κ.) ““νᾶ8 ἴο υπ]οδά." 80 
4130 τοι. “ ἀδροῦαί θχροηθγο." ᾿Α. τὸν γόμον, μην 
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. ἴσα Ἰδξ ον δο. Φόρτος ἀῃα γόμος Ἐ τα (848 ψὰ ἢπά 
ἔτοὴλ ΡΟΠῈΧ 1, 99. μόῖἢ ἰδύπη8 ἀδηοίηςς {6 Δα ϊηῤ', 
ὃγ Ξγεῖρῆξέ ὁ 53ῃηϊρ8. ᾿Αποφορτίξεσθαι, ἰὸ εἰγιϊοα(, 15 
ἄδεα Ὀοιϊὴ ἴῃ ἃ παίωυγαὶ δῃὰ ἥρυτξαξινε ξ6η86. 
. ΤΠ βεϑηι8 [παι {ἢ 18 νγᾶϑ ἃ ν6886] 1η (ἢδ σοδβίϊηρ οὗ 
σϑγγυησ ἰταάρ, ΨΒΙοἢ Ἰοδαδα ροοάβ δὲ ὁη8 ρῖασβ ἴο 
ΘΟΏΉΨΘΥ ἴο δῃοίῃον ; δηα 8ὃο {πτοιυρσπουῦυΐ {Π6 οχίθηΐξ οὗ 
σσᾶϑ᾽ ΨὨΪοἢ τἢ6 ὀῃ!η!ρ-τηδβίογ ΓΠουρἢ ῬτΟΡΟΓ ἴο ἢδν]- 
βαῖα. Απα βυσῇ 'να8 {πΠ6 50 πηρηϊοησά Ιη 927, 
5664. (ΕἾ γυβοβῖοπι 1086{ΠΥὙ ΟΌθογνοβ, ἐπαξ {Π6 γϑαδοη 
ψΠν ῬΑᾺΪ ψεηΐς ἴο ἽἼγγο νναϑ, (ἢδί (Π6 5ῃ1]0 ν88 τό 
ὁ4}} (ἢδτό. Απᾶ {ἢ15 Ἄρρεδδιβ ἴο ἤδνε θβθη (Π6 5016 
6880) ψὴῆγ Ῥδὺ] ἀηἃ 18 σοιηραῆίομβ αἰ ἡοὲ φό ἔο 
Ἵπεοοΐ, Ὠδιλοῖγ, θθοαα86 [Π8 5810 οὐ δόαγά οὗ ψμῖοἢ 
ἢἣδ εἰηδθαγκοα δἰ Ῥαίασγα νὰβ8 ποΐ (ὁ βίορ ἐλογο. Νοῖν 
(818. σοτῃρ] οἴου ἀθϑίγουβ 41} 1άθα οὗ Ῥαυΐ᾽ ὁ λέγη ἃ 
νόϑϑεὶ αἱ Ττοαβ. 

4., καὶ ἀνευῤόντες, ““πανὶηρ ἑουη οὶ {Ππ6 ἀΙθοΙρ]6ὁ, 
ὉΓ ἴΠο56 ψῇῆο ψγογὰ ἀϊβοῖρῖ65, ἐπογα," 1. 8. ΟΣ 185. 
᾿Ανξυρίσκω ἜΡΠΠ ἴο ἥπά ουΐ, οκ οπφιῖγῳ. ὅδ Βα- 
Ποῖ, Οὔ588. Ρο]. οἡ {815 Ῥάββϑβασα δηα [8 πόΐδ οἡ ὥ, 
17. (Κυϊη.) ΟἸΠΟΥΘ, 88 δοῃ]θαβηθσ, 8 Κα ἀνευρόντες 
ἴον {Π6 δἰπιρῖθ. 

ὃς ΤῊ ἢγϑὲ ὁδϑεβ οἵ Ὁ γϑιίαη ἀοοίτΠη6 (ἐλ γ5 Καϊη.) 
Βαά Ὀδθη οαϑέ ἐμδῦθ, οὐ ἐπ6 ρογβδουίϊϊοη ἀἰἶογ {πὸ 
[γα ογ οὐἁἨ δίθρῃθη, ΕΥ̓͂ ἰπ6 76γὐϑα! πἰΐτ6 ΟἿ ἘΔ η8, 
ψῆο πὰ ἤδά {ΠΠΠγ. (568 11,19.) Τὴ ΟΠ ΓΙ βΕ 188 
τβογα τοβίἀθηΐ ῥα Βαά Ὀεΐογα βαϊυίεαὰ δηά νἱϑίβδα 
868 15,18.) ΤΠοΙ͂Υ πὐμηὸ Γ ἀ065 ἡοΐ δθοῃ ἴο μᾶνό 
8 νὸγῪ ργοάϊ.ἢ 
4. οἵτινες τῷ Παύλω ἔλεγον διὰ τοῦ Πνεύματος, μὴ 

ἀναβαίνειν εἶδ Ἱερουσαλήμ. Μϑηγ αἰ σΟ 88. Βανο 

. Γ᾿, Ἐχαιηρ δὰ οὗἉ (δῖ τυνογὰ δγὸ ρίνθη ὉΥ ὑγεῖδβ. ἔγο Πεπιοθιῆ. ὁ. 
Ζειοῖν. τὸν γόμον τῆς νεὼς. Ἡεχοαοῖ. 1, [94. τὰ δὲ μέγιστα 
αὑτέων καὶ πεντακισχιλίων ταλάντων γόμον ἔχει. ὅεε Αρος, 17,11. 
“4 80 Υ7δῦ. Οεδείϊ8. (εἰϊεἃ Ὁγ ὑγεῖ8.) αἱ νῆες τὰ φόρτία ἐξελόμεναι 
κάλιν ἀναεάμπτουσιν, κἀὶ ἄλλων τινων γεμίξονται : ἯΕΓΕ ΟὈδέγνὸ 
106 τ1ι86 οὗ [Π6 τῆογε εἰερδηΐ ἴθγίῃ ἐξέλεσθαι ἰπϑίοαα οὗ {16 ἀποφορτ. 
οὔ {με ργεββηΐῖ ρϑββαρα {νι ϊο ὈΓΟΡΟΓΙΥ ἀεποῖεϑ ἰο αἰδδιγέλοη, 88 Ὀγ 
(Ὠγονηρ' ονεγοαγὰ {πὸ Ιαάϊηρ; οὗ ἃ 58η:ῖ0Ρ). ΟΥ̓ {πὲ ἔογηίδσ ἴθι 1 
5)8}} δδιιοα ΤΏΔΩΥ Ευθ 10 }65 Πα ΤΗιογά, 8, 28. ν 

ΤΟΙ, Ὺ. Ε 
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β6θη γ81966α γοϑρθοίηρ Ρδ}}}8 περ] θοῦ ηρ {Π18 ἩΔΓΗΙΏΡ 
οἵ ᾿ηϑρίγθὰ ρογβοῦβ, ϑοῖὴβ δῦ] δῦ Οομητηθηζαίογβ, 
85 ΟΔΠΊΘΓΑΓ 5, Β6Ζα, δηὰ Α 1,ριά6, οχρίδίη διὰ τοῦ 
πνεύματος 61 ῬΥΌΡΓΪΟ δρὶ γί : Δηα Βρ. Ῥϑᾶγοβ {ῃ]1ηΚ8 
10 ΤΏΔΥ τηθδη δαγπεοϑέΐψν. Α τηοᾶς οὗ Ιηἰογργοίδιοη, 
πονψανογ, αυϊῖ6 υπδυίϊῃοῦιΖο, δοιμθ τοσθηΐ (οι- 
τηθηϊδίοιβ, 88 Ἐοβθοηῃ., Ηρίηγις 8, δηὰ Κιυϊηοοϊ, 
{της τμαὉ {π686 ΟΠ γι βι 185 τρϊ νΟΎῪ ΜΝ 6}} ἔΌΓΟ566 
{π6 ἀδῆροῦ ψίϊουξ ἰηβριγαίίοη; θυ. Ὁηδῖ ἃ5 {Π6Ὺ 
{Πα ΠΊ56|ν68 δϑογι θα 10 ἴο ᾿ἰηϑριγαίίοη, 80 ΓΚ [88 
ι56ἃ {6 Θχργθϑϑίοη. Βαΐ {18 18 ομέξίπηρ, Ὡοΐ πἢ- 
{γίηρ (6 Κηοί, Μαγκίδηά σψουϊὰ ρυϊ 84 σομηηᾶ 
δοι ἔλεγον, ἀη ΓΘ 6 Γ διὰ Πνεύματος ἐπδρῖγοά (11Κ6 
ἐν τῷ πνεύματι). ΤΠ 8 [16 [8Κ68 ἴο τηδδῃ Ὀγ γευοίαξίοη 
οὔτπε Ηοὶγ Οἰιοβί, ποῖ ὃγ ογδ7" οὗ, ὅζο.; ἀηὰ νυ δὶ [0]- 
Ἰοννβ 15, 6 {ΠῚ} ΚΒ, 0 Ιηογὰ (ἤδη {π6ὶν αἀυΐοο. Βυΐῖ ἴπ6 
αΠΠ σα Υ 15 μοί ἰο θ6 γοιηονϑα ὈΥ ΔΏΥ 8ϑιι ἢ σγδιηπ)ᾶν 
Εἰςσ4] λοσιιϑ ροσιιδ; ἼΟΓ 18 ΔΩΥ ΓΟ Ιδηςα ἴο δ6 ρἰδοεα οἢ 
8 86η86 80 τιηρ ουἱϊ οἴ ΔΩΥ ψογάβ8. ΑΕΓ 4}}, {Π6Γ6 
ῃροὰ ὃ6 ῃο ἀἰΠἘἔου]ν σαϊβοα, 1ἢ νὰ σοηβίάογ ὑπαὶ {Π6 
Βθηΐθῃοθ δχργθβϑϑα ροριίαγίέον, Ἐ δῃὰ ἰῃπογοΐογο 18 
ἴο Ὀ6 υπάογβίοος 88 ᾿ΠΠ164 ΒΥ βοπγα οἶδιι86 οἰ! ἰρά, 
ΒΟ ἢ 88, “1 6 νᾶ] 64 8 16 δηΐ βαίϑιγ." [10 νδβ, 
ἴῃ ἔδεΐ, ἃ ρορμῖαγ" τλοάθ οὗἩ ψαγηϊηρ Ἤϊπι [Πδὲ ἰγοῦ Ὁ68 
αν αϊτοα ἢϊπὶ 1 ἢ6 νψοηΐ ὕρ ἰο ΨΦογυβαίθσιη. Απὰ {Πϊ5 
16 1068 ΥΝΟΥΥ ΨΑΥ ἷ'ἴῃ ΨὨΙσῆ ΟΠ γυβοβίοιῃ τηλϑί δᾶνὸ 
[4 Ἰκο {Π6 ρᾶβ8ᾶρθ, βίπο6 ἢ6 δχρίδίῃβ 1 ὈΥ προφητεύ- 
ουσι τὰς θλίψεις. [10 18 ρίαϊπ, ἴοο, {πὶ Ῥ4}] 50 τπηάογ- 
ϑἰοοἥ [{, ἔογ 1 πὸ δα τεραγάθα Εἴτη86 1} 45 20» διαάεπ 
᾿Ὀγ {86 δρι!Γ ἴο ρὸ ὕΡ}, ἵὙὰ Ι]ΔΥ͂ θ6 Β0Γ6 ἢ6 Ψψοι]α πος 
Πᾶνα ἀοΠ6 80. , 

ὅ. ὅτε δὲ ἐγένετο ἡμᾶς ἐξαρτίσαι, ““ΝΏΘη 1Ε Παά 
ΠΟΠ16 ἴο Ρ485 [πδἴ ψ ἢδα σοιῃρίοἰθα {Π086 ἀΔγ8, 1. 6. 
1Ὧ6 ἀδγ5 οὗ {Π6 85}10᾽8 ϑίδγυΥ. ΕῸΓ, 88 1 ἤᾶνο ουβοσνδά 
δῦονα, 1{ ξογιηθα ρᾶγί οἵ {Π6 1] βυβίθπηῃ ἰο ρὸ ψῇΘΓΘ 
(ἢ 6 5810 οἡ Ὀθοαγὰ ψῃ]οῦ [ΠΟῪ τΟΟΚ {πα ὶγ ραββϑδρθ ννἃ8 
σοΐπρ, πὰ ϑίορ δ ϑδοῖῇ ρογί 88 Ἰοῃρ 88 {Π6 βῃϊρ 
βίορραά. 
᾿Α Αμᾷὰ {δὺ8 8]1 ἀϊαϊεοιίοα! φυἹθ ]ηρ, ἠοαηάεὰ οἡ ἔδιδε, ρου ὺ 
δη(,- Τα (α]ἴθη, οοπαϊἑἰοπαὶ ρτραϊοίϊοπ, δια. τὲ ααἱς ουΐ οὗὨ ρίαςθβ. 
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ΤΠα βία δηΐ Ψ1} ποίσα {π6 Ηοῦγον ρῥ]θοηδϑίη [ἢ 
ἐγένετο, ὅζε., Δ 1Π6 86 οὗἉ ἐξαρτίϑω ἴῃ [ἢῃ6 56η86 οὗ 
ἐθπιρι5 ἐγαηδίσογο, Μ ὨΪΟ 566 Π|5 ἴὸ 6 Ηδ]]6η 5.104], 
διησο ΙΕ ἄοοβ "οὶ οσοὺγ ἴῃ (ἢ (Δ 5816 84] ̓ ΓΙΘ ΓΒ. 

ὅ. ᾿Ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα, “ “ὁ 56[ ουμϊΊη ΟἿ ΑΥ̓͂." 
ΤΠΙ8 ἀρΡρΘαγβ δαβϑί [0 γοριθβοηΐς {Π6 ἔοσοθ οὗ {Π6 
ἑογπι]ᾶ. 

ὅ. προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων. δυρδυ( τῶν μαθη- 
τῶν, ἰάκδὴ ἔτοπὶ μαθητὰς ἃ {{|6 θοίογο. “ἕως ἔξω 
τῆς πόλεως. ΤῊϊ5 ἀρρθδΐβ ἴο δ6 8η ἰἀ]οίςα] ἔογῃῃ οὗ 
Βρδδκίηρ; ἴοσ 1 ἀο ποῖ γϑιηθιηθοῦ {πὲ {π6 ΟἸΔβϑίοδὶ 
ἩΓΙΘΓΒ ΟΥΘΓ 0.86 1{. ; 
νὰ τῆσλδυ οὔβογνθ {πδύ {819 δοσοιηρδηγίηρ οὗὨἩ {Π6 

«υἷυο5 απὰ οὐϊίάγοη 858 ἴῃ ογάθσ ἰο ἀο (6 Αροβίϊεβ 
1Π6 ποῖα ἤοηουῦτ. Τὸ {πὸ ρᾶϑδᾶραβδβ ρῥτγοασυσοά Ὀγζ 
ϑοῃίδυβηθῦ ἰη 1 ϑἰγαίίοη οὐ {18 ουβίοιῃ 1 δἀὰ 
Ευηρ. ΗΙρ. 1102. προσείπαθ᾽ ἡμᾶς, καὶ προπέμψατε 

ὄνος: δηά ΟΥἴεοϑί. 606. ὙΤΠΟΓα 185 γϑάϑοη ἴο {πη 
τηδέ (Π6 ΤγτΓίδη αἸ8ο01ρ}68 ΈΓΘ ποῖ ΨΟΥν ὨΠΠΏΘΓΟῈΒ. : 
᾿ ὅ, βέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν. ΓΗΪΒ 15 ἃ ΝΟΙῪ 
Ἰηἰογθϑίϊπρ᾽ ΟἸΓΟυϊηβίδηςσα, 88 1} 8 Γαῖ]ηρ [6 ἔδγνοηξ 
ἀενοίίοη οὗὨ {ἢ 686 φαγὶγ Οἢτιβίϊδη8. 1 568 ὯῸ γϑββϑοῇ 
ἴο βϑὰρροβο, ψιῃ Ηδιημηοηα δηα Ῥξδγοθ, (Ππαὶ {ΘΓ 
γγ 85 ἃ ῬγΓοβθυοῦδ, ΟΥ ΒΟ 00], Π6 ΔΓ (ἢ 6 Ρ]4ς6 οἵ δι θαγκα- 
ἐἶοη. Τδουρῇ 1 ἈΡΡδαγβ ἔτγοπῃ Ζογῃ. ΒΙ:0]. Αηΐ. 1, 
224... (ῃδὲ (Π6 υὕδϑῖιυς υ86α ἴο Ὀ014 βομοοΐβ ὈῪ {Π6 568 
βἰά6. Βιυὲ [Π686 Π15010168 ψοΥῈ ποέ υδιῦδ; ἼΟΓ 18 
{ΠΟ ΓΘ ΔὴΥ ρῬτοοῦ δὶ ἰδ γ ἢδα δνθγ Ὀθθθὴ βυςοῆ. . ΤῈἕ 
{π6 96 .5 δὰ Πα ἃ ργοβϑυσῆδα οἵ βοῆοοὶ, ἐΐεψ ψουἹά 
οί αν υδοὰ ἰἰ ; ἴον αἱ ἐλῤὶδβ ρογϊοά τ 6 (ἢν 8. 18}8 
Πδα αἱτηοϑί βοραγαίθα ἔτοπὶ σοὶ! ρίοι8 ΟΟΙΠΠΙΙ ΘΟ 
αὶτἢ {Π6 Φενϑ. Οτοίυ5, βοτανοσ, [85 Ῥγονϑά ἔγομλ 
{Ὅν Ῥᾶββαρ85 οἵ Του ]]Δὴ, (Πδὲ (Π6 υὕειυ5 οΟἤδγοα ἂρ 
ὈΓΔΥΘΓ ΟΝ ΟΓῪ ΨΏΘΓΘ, ΘΟ Θὴ ΟἿ {Π6 δε δήογ : ἼΔΥ, (ἢ δΐ 
{παν Πα ἰογιηβ οὗ Ῥγαγϑσὺ Ἴδα ογαξίομες ἰϊέογ αἰ68. 
Βυῖ {π686 (1 5ἰου]ά ΠΑΚΊΒΕΣ ΘΓ ἴοσ [Π6 ι.56 οὗ 888- 
ἑατίησ ΡΘορίθ, ψῆοὸ σου]ὰ ποῖ αδἰἰθηά δἱ (Π6 βυηᾷ8- 
δοριθδ ΟΥ Ῥγοβθιοῆδ. ' 

6 ῬΓΆΥΘΙΒῚΠ αι δϑίίοη 6 γα ἀουθΒ61658 οἤδγοὰ ὑρ 
ΒΥ 1Π6 Αροϑβί[68 ἴῃ σοπηῆοη ἢ (ἢ6 Τγτγίδη ἀϊβοὶ- 

Ε 2 

Ἁ 
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68, δῃά ἰῇ (Πθῖ, 6 ἸΏΔΥ ΒΌΡΡΟΒα, {{|Δ 8δίδίυ δηὰᾶ 
ΟΠ Αγα οὐ αι] δῃηὰ ἢ]8 σοιῃρδηίοηβ οἡ {86 1Γ Ἰουτὰ αν 
6 Γα ποΐ ἰογροίίθηῃ. 

θ. καὶ ἀσκασάμενοι ἀλλήλους, ““Δηὰ Πανίηρ ᾿πΐἴογ- 
Ὁδαηροά νϑ]αϊοίογυ θη γασθ8.᾽" 16 ΠΊΔΩΥ νϑΓΙου 8 
τοδάϊηρδ ἤογα διίθϑί {Π|}6 ἀϊ858ι|8[Δος ἢ οἵ {(ῃ6 δῃ- 
τἰδης Πρ γαγὶὶ οὐ [Π6ῚΓ πη ρογοτβ. ΤΏ656 γοδαάϊηρβ 6 
ἰῃηάοοα νϑγῪ δηῃοπηα ] οι; ὨΔΥ {ΠΘΓῸ ΔΓ οἴἴθη ἴψο 
φοαἰοβορά Ἰηΐ9 ΟὨΘ; 8η4, [ἴῃ βῃοσγί, [6 βογὶ 065 566 ῃ 
᾿ἴο ἢᾶνα βίγδηροὶν {πνγίβα {Π6 ᾿πἰθης0ἢ8 οὗἉ {Π|Ὸ οὐη:- 
7οοίμγενδ, ἈΠΘΙΓ Φιηρίουογβ: νοὶ ΜῈ τηδύ, [1 {πϊηκ, 
Δα ουὐ {Π8ὲ {Π6 ΘΑΓΙΥ ΟΥ168 Θιηθηἄδα ἢ, ἀπη- 
σπάσμεθα ἀλλήλων, καὶ ἐπέβημεν. ΟἰδποΓδ, 11 τη Ϊ8- 
[ΔΚα ποῖ, σοη)θοίυγρα ἠσπασμένοι ἀλλήλους. Βαϊ (Πδΐ 
ἔογιη ἀοθβ ποῖ ϑρρεᾶγ [0 ἤᾶνθ ὑθθὴ (ῃθὴ ἰῇ 0.86 
ἐπουρὴ {πὶ 16 νγ88 ὁΠ06 80, ΜΘ ΠΙΔΥ Ἰπάρο ἔγοπι (8 
ἀογίναίνοθ ἀσπασμὸς, ἄσπασμα, ἀσπαστὸς, ἄς. ]η- 
ἡἀδοά {π8ἰ ἔοτγῃι 18, ἴῃ ἀδροποπὲ νοῦῦβ, βοϊ ἄοπὶ υ864, 
δΔηα (ἢς ἔγϑί δοσιϑί ΒΌΡΡ ἴ68 1[[5 ργίαςθ. 

ΤὨΘ ργα86 ἀσπασάμενοι ἀλλήλους ἀδηοίοϑ ““Βανϊηρ 
τοῦτα! }ν Ὀ14 δάϊοι ἴο Θαοἢ οἴἤογ." Απηά ἢστα οί. 
οἰίθ8 ΡΙυϊ. 2, ὅ08 Α. ἀσπασάμενοι ἀλλήλους καὶ συλλα- 
λήσαντες ἐχωροῦμεν. ΟΠ ΘΌΒηοΓ, ἴῃ ἢ15 [,6Χ.,) τϑίογε 
0 Ατ]βίο ζ Νυδ. 1144. Ηὀὸ πιρῇῃξ μάνα πογε ΔΡΕΪΥ 
ροσιραγοά Χεη, (γε. 6, 8, 8. ἠσπάσαντο ἀλλύλους" ὅς 
δγρ. 9, ὅ. ἀσπαξομένων ἀλλήλους. 
, β,. εἰς τὰ ἴδια, 561}. οἰκήματα. 866 {Π6 ποΐδ οἡ 20ἢ. 
Ἵ,11. 16, Φ. ΝΣ 15 {η15 Ηο]]} δ η! 1 4]: ον Ψαίοκη. 
οἰΐο8 ἔγοτῃ Ρ[δίο 758 α, ἐπὶ τοῖς αὐτῶν ἰδιοισι μένοντας, 
δηά [τοπὶ Ψ4π|0]. (. 19. ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος ὑποστρέψων 
εἰς τὰ ἴδια, 

6. ἐπέβημεν εἰς τὸ πλοῖον. Τἢ6 ἀγίίοϊθ, 1 {80 Κ, 
ἰηἀϊςαίαβ ταὶ {Π|8 88 1{Π6 538Π16 8}1}0Ρ 48 δαὶ ΒΥ 
ν δ ἢ {ΠΥ Παα 5416 ἔγοιη ᾿δΐδγα ἰο υγο. 
,. ἢ. ἡμεῖς δὲ τὸν πλοῦν διανύσαντες. ΤὮρΓο 15 η0 {6 
ἀϊβήου! εν ̓ ηνοϊνοα ἴῃ διανύσαντες : ἴον 1Γ 1Π6 ρὮῃΓΑ96 
τοηάογοά, ψ ἢ (ἢ6 ͵αϊρ. δηά οὐμδῦ νογβίοηβ, παυΐρα- 
ἐΐοπο οτρίείά, τι μ|}}] θ6 οοηίτδαϊοίαα ὈΥ ρ]αίη ἔδοίβ ; 
5δίησα ἰθοΥ Βαά ηοέ γεῖ ἢη!8Π64 {Πδ]γΓ νογαρθ. Ηδπηι- 
ζΩΟἢ  οοη)θοίαταβϑ διεναύσαντες, ΜὨΙΟΙ, ἤούανος, 18.ἃ 
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σοῦ πἰλι : [ῸΥ 88. ἴο (ῃ6 ραββαρε οὔ Ηδθογο 8, Ὀγ᾿ 
γψν]οἢ ἢ 6 ψου]ὰ 05} 1{ διαναῦσαι, διαπλεῦσαι, 1ἴ 18 
1156} ἔλκεσι βρύων, δῃηὰ {πογεΐοτα οδηηοίῖ θ6 υϑ8α ῸΓ 
186 συγα οὗ δῃοΐμοσ. ,ἅεῈ88., Κυκίοσ, δηὰ ΑἸβϑγίὶ 4}} 
ἀρτοο ἰἢαι διανεῦσαι 15 ἴΠ6Γα (ἢ6 ἴγι τοδαίηρ, (ὙΠ οἢ΄ 
Ι δά «80 τυ} σοπ]θοΐϊιγο). ὍΤῊΘ σοπηποη γθδα-᾿ 
Ἰηρ᾽ τηυιδῖ ἤθη 6 τοίδίπθά. Βιυῖ ἢον ἃγὰ Ψα (ο 6Χχ- 
Ρἰδίη δηὰ ἀοίθηά 1 9 ϑοπιο, 88 ΗἩδιηιηοῃᾷ, [Δα διανό- 
σαντες, ὈΥ ἃ ὈΘΟΌΪΑΓ ἰἀΐομη, ΤῸΓ ποιήσαντες, ἠφυϊηρ᾽ 
γκαάς (ὈυὉ ποῖ ἢπ15}6 41) οἷ)" οομιγ86. Απὰ 80 Βο- 
Β6ητη. 8η4 δοΠ δι βηθγ, Ψ ΏΟ ΓΘΉΘΘΓ: “’ Βανίηρ ἢ- 
Πηϊβηθα οὐγ νογαρα (ἐλμδ 7"). ἘΒαΐ οί {{Π||88 1η- 
ἰθγργοίδ  0}}8 8ΓΘ ὈΓΘΟΔΓΙΟΙΙ8, 8η6, ἢ {γι}, ΤΠ] ]56 ΓΔ] 
8ῃ1Π.9. ΓΙΘ πηοϑὲ σαί οηδὶ δηα 88{18}ΔΟᾺΟΓῪ τηοάθ οὗ 
ἰγϑδίηρ [6 ΙΒ ΟΟΪΥ 18 ἰμαἴ δἀορίοα ὃν Μαγκίδηά, 
Δα ()»οπ ᾿ΐηι) Ὁν Κυϊηποοὶ, (ν ίοἢ ἢδα 4180 οσσυγγεά 
ἴο τηγ86}{,) ὩΔΒΊΘΙΥ, ἴο γϑβογῖ ἴο (δῖ Ξἀϊ!οπη δίς! 86 
οὔτ “ογῖδέ, Θαρθοί ΠΥ 1 [6 δέον γι θγβ, ὈῪ ΠΟ ἢ 
10 αἰ ἢἔδτβ 1160 ἔγοῦῦ (Π6 ῥγαεβθηΐί. (δθα ψίροσ. ἐδ. 
Ιαϊοξίϑηη. Ρ. 908. Ββεαα. 6αϊ. Ηδγδη.) Ὅῇο ψοταβ 
τὸν πλοῦν διανύσαντες ΜῊ] [ἤδη Ὀ6 ἃ Βαραγδαίβ οἴδι86, 
δ) ΙΏΔΥ Ὀ6 τοηάογοά, ““ [π18 ΠΠΙΒΠ1ηΡ ΟΌΥ πυογαρε ;"" 
8}. ΘΙΏΡ 4518 θαϊηρ᾽ [414 ΠΡΟη πλοῦν ; 4. ἅ. “ἢ δα ῇην 
ρατί οὗ οὖν Ἰουσηου." 
ΤΠ μοβίίοῃ, ΠΟΎΘΝΘΓ, 15, ἰὸ φαΐ ἀο {Π 6886 ψογαβ 

Του ἢ Το ἀπὸ Τύρου κατηντήσαμεν. εἰς Πτολεμαΐδα ὃ 
ΟΣ. ἴο ἀπὸ Τύρου ---- εἰς Καισαρείανὶ Νον ἴῃ οτγάθγ (1 
ΒΌΡΡΟΒΘ) ἴο ἰεββθῃ ἰἢ6 ἀπ συ ΠΥ σοηπεοοίθα πῆ δια». 
γύσαντες, τηΔΏγν. (ΟΟϊηπϑηίδίοτθ, 88 Μοπίϑηυβ, Β6Ζᾶ, 
Ῥεδγοθ, Η οἰ" οἢ5, δηα Καυϊηοοὶ, σἤοοβο [ἢ 6. }07)ἼΆ67.. 
Βυΐ ἰο (ἢ18 [ΠΘΓΘ ΔΓΘ ΙΏΔΠΥ ΟὈ]ΘΟΙΙΟΏΒ : Τὸ)" (νΠουΐ 
ΒοΙΠρ᾽ 80 Δ, 88 ἴο 88Υ, ἢ Μαγκ]δηά, {Παΐ 10 ψου]ά 
ἤωνα Ὀδεθὴ ἐοοϊδα [ῸΓ ἰπϑῖὰ ἴο ἤαν ροῃμδ ὈΥ Ἰαπά᾿ 
ἔτοια Ῥιοϊθιηδίβ ἰο (ββϑαγθα), {πΠ6 Αροβίίδ νοι {Πὰν 
παν 8 δχργαβϑθθα ἢΠί8 πη δηϊηρ ΝΘΓῪ οὐα!ν ; ΒΙη606 κατὴν- 
τήσαμεν, Ὀσίης [Ὁ] ον οα Υ ἀσπασάμενοι ἱποίωμάοε. 

δομδαν οξοη. 10 τἤρη, πον ἰαμάθα {Π6γρ, ψῆδξ. 
ουσαδίος “ου]ὰ. ἴἤθτο παν ὑὕθθη, ἴον ἐξέλθοντες ; ἴῸΣ 
ἴδον σοι!]α ηοῦ Π6 ἢ πᾶν δὰ ἰο αἰδειαραγκ δὖ δἱϊ.. 
Βεδίάθα (5 Μαγκὶδηά' βυρρθ58.8) (ἰδόϑαθα ψβ {Ππ6. 
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Ρογί ἴτοιῃ ψ ἢ οἢ {ἤ6γα τγᾶ8 {Π|Ὸ τορυΐλῦ το ο Ψ6τὰ-- 
βαίϊθβιη. Απάή, 1 ψουϊά δ44, ἐξέρχομαι 186 πο ΜΠ]ΘΓΟ 
ι.9564 ἴῃ {Π|18 56η56 ἰη [6 Νὸνν 1 οϑιδπιθηῖ οἵ τπ6 ΟἸά. 
118 σοιηηοη 5 ηἰ Πσδιίοη 18, πορεύεσθαι, σὸ ἐογισατὰ 
ὙΠΟ ΠΟΥ ὈΥ 86ὰ ογ ἰδηά. Απά 80 βιιρια, ἤλθομεν εἰς. 
τὴν κών. ΥΝ ἰαἐέον' ταυϑὲ ἰῃπογθίογα θ6 ριοίογγοα, 
δηἀ {ῃ6 ραββαρθα ΠΔΥ 6 {Πι18 ροϊηίεα : Ἡμεῖς δὲ (τὸν 
πλοῦν διανύσαντες), ἀπὸ Τύρου κατηντήσαμεν εἷς Πτολε-᾿ 
μαΐδα, (καὶ ἀσπασάμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν 
μίαν παρ αὐτοῖς") τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθομεν εἷς. 
Καισάρειαν. 

Γηδι {[Π6 ψοΓάϑ οἱ περὶ τὸν Παῦλον ΔΓΘ ἃ ἸΏΘΓΘ ρο88, 
δηὰ οὐρῇξς ἴο θ6 (σον οι, {π6 Ὀδϑῦὺ ογῖς8. ἢδνο 
Ὀδ6θη Ἰοης δργϑϑά. 

8. Φιμίππου. . ἘΟΓΙΠΘΙ͂Υ οΘ οὔτΠ6 βανθη Ποδοοῦβ. 
8. Τοῦ εὐαγγελιστοῦ. ΤΓΏροβ6 ναηροί, σα ἴῃ (6. 

ϑρε οἵ {Π6 ΑΡροβι168 ψεσα ποΐ βϑι{16 ραβίογβ οἵ δὴν 
οὔθ (Ἠγιβιίδη σοηργοραίοη, οΥ τοϑ θηΐ αἱ ΔηΥ βίαια 
Ρΐδοθ, θυΐ ψοῦα 1{Ππηογϑηΐ ῬγΟΒγίογθ, βθηΐ ὈΥ 1ῃ6 
ΑΡοβε[68 ἰο νᾶγίοιιβ οἱ (168, ἴογ {ῃ6 ρῬγροβο οὗ ᾿ποὺ]- 
οδίϊηρ; {Π6 οἰαπιθηΐβ οὗ 16 (γι βιίδη [λο]ρίοη, δηὰ 
[ο]ονίης ὺρΡ {Π6 1πϑἰγαοίίοη οὗὨ (ῃἢ6 ΑΡοβί]65, (ῃυϑ. 
θυ άἀϊηρσ οὐ {Πποὶς ἰουηάδίίοηβΒ. δὲ 860. Ηΐδι.. 
Ἐςεϊ., Αςἰ8 8, ὅ., δΔηά Κορρο οἡ Ἐρῆ. 4,11. (Κυϊη.) 

8. Τοῦ ὄντος, ψΜοΟ δα ὈΘΟΩ ΟΠΘ6, ὅζα. 6Γο, ἷὦ 
τηιιϑέ 06 οὐβϑογνϑά, χα ᾶνα (ἢ6 ρδγίο!ρ]6 ᾿ἱπηροτγίδοϊ. 
Μανγκίδηά, ᾿η 664, ἐΠπ1η}κ8 {Π6γ 18 ἢ οσοδϑίοη ἔογ {Π6. 
ΔΓΓ1ο16 : θα. Πα 15 τη]βίβ θη. 

9. παρθένοι τέσσαρες προφητεύουσαι, 1.6. ΨῆΟ ΜΕΓΟ. 
ἐπάυεαά ψι ἢ (ῃς δου τυ οὗ βρεακίηρ ὑηάδσ αἰνίηθ 
1Ἰηβρίγαίίοη, δηὰ οὗ ργϑαϊοϊηρ ἔπΐυγα ἐνϑηΐβ, τορο- 
(6 γ στ ΟΥΠΘΓ Βυρογηδίιγαὶ ρ᾽8 νουοῃβαίδα ἰο [Π6 
ΡυπΠ να ΟὨ γι βεϊδη8. Απᾶ ἐπ8 ψ88 {0]6ΠΠ64 {86. 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ δἱ 2, 18.. 

10-12. ἼΑγαβος. ἧιε πᾶ ᾿ιογο, {αι {π6 Ηοΐγ. 
ΟΠιοϑβὶ ἔογείοϊἁ Ὀγ {πΠ6 που οὗἁ Αρδῦυβ (4 ργοροί. 
Οὔ {18 Οσσδβίοη, ἃ8 ἢ6 Ψ)ϑὲδλ Οὗ ἃ ΓΌΓΙΏΘΓ ΟὨΘ, πιρῇ-. 
εἰομθά ἴῃ οὔδρ. 11, 23.), βοῖηθ ραγί συ αῦβ οὗ ψἢδί. 
8 ἰο. Ὀ6(8}1] Ῥαὰὶ] δἱ «6γυβϑίθ ; οὗ ψ ἢ ]ς ἢ, {1} {Π|8 
ἄϊης, Ραυὶ ν88 Ἰσῃογδηΐ, 88 ἢ6. ἢϊπ86 1} Πδα ἀεοϊαγρά, 
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1 οἶδρ. 20, 22., τ θγ 6 8814, {πα΄ ἢ6 ψϑηΐ ὕνΡ (ἢ]- 
{Π6γ, ποέ κποιυὶηρ ἐἦθ ἐξίηρε ἐδπαξ τ0ογὸ ἐο δεζαϊ ἀΐηι 
ἐλογο, Ὀσπὶ ποῖ ἢ Γ ἰῃ οἤδρ. Φ0. 22.., ὩοΓ ἴῃ νϑῦ. 4. οὗ 
[118 σμαρίθν (858 {6 δσοπῃ. προη Ὀοῖ 806 }}8) ΔΓΘ ἯΘ 
ἰοΪά {πὶ {π6θ ΗοὶΪγ αΠοϑὲ δά ρίνβϑη δὴν σοιηπηδηά 
ἴο ῬΑ41}] δρουΐ ἢ8 ρσοίηρ,, ΟΥ ποΐ ρσοίηρ ἴο Ψογυβδί θη. 
ΖΓ 1ῃ6 ΗοΙγ ΘΠοβὲ λαά, Ῥαὰ] ψουά (ηο0 ἀουθί) αν 
δαὶ 80 ἤδγα ἰῇ νϑῦ. 18. 1 δῆβϑψοῦ ἴο {π6 ᾿πηρογίαηϊ- 
[168 οὗ 15 [τἰθηάβ, ψῆο βεοῃ ἰο ἢδνθ υησοιβίοοά 
Ἀράαθυβθ ψογάβ8, ποί 848 σοῃίδιπίηρ ἃ οοπιπιαπα [ῸΓ 
Ῥαὺ] ἴο ρὸ ὑἃρΡ ἴο Ψετυδβαίθη, θυΐ 845 ἃ ργεαϊοέϊοη οὗ 
ψῃαΐ ψνοιυ]ὰ ᾿)6(8}} πὴ 1 πα ψϑηὶ {Π|1Π 6 Ὶ: δηάᾷ ἢΪ5 
ΤΠ ἢ 45 Ἄρρθϑδγ, ὈΥ {ποὶγ ψογά8 ἴῃ νοῦ. 14., ἐδ τοἱἱΐ ὁ. 
ἐλο Ϊωογα ὃδο ἄοπο, ποῖ ἴο αν Κονῃ ψἢδί {Π6 Ψ11}] οὗ 
(86 1,ογὰ νγἃ8 ἴῃ {15 σα86. (Βρ. Ῥβαγοβθ.) 
1. Αρας τὴν ϑώνην, ὅτς., ““ ἴοοῖκ Ῥ40}᾽ 8 σίγά]6,᾽" ὅτο. 
Τῆι [ΟΠ ον ηρ [86 ουβίοιῃ οἵ (ἢῃ6 Ῥτγορἢοίβ οὗ {86 
ΟΙὰ Τεβίαπηθηΐ, ψἢο, [ἴῃ οΟΥ̓͂ΘΓ - (0 1ΠΊΡΓΘ88 ΙΠΟΓΘ 
ΒΙΓΟΠΡῚΥ Οὔ Π1ΘΠΒ 1Τ1η645 (Π6 {Π]ηρ8 ψ Π]οἢ {ΠΥ Πα 
ἰο σοπ)ηημπηϊοαία (δίῃ Γ ῥγεάϊοιοηβ οὐ ἀθοϊαγα-, 
Ἐἶοη5), ιι864 ἴο ΘΙΏΡΙΟΥ βοὴ σογγοϑροηήθηΐξ ἐσέονυημαϊ 
δίρη. ὅ66 926γϑ. 18, 1. 27, 2 566ᾳ. 88, 10 ὃς 11. 
1 Κίηρβ 22, 11: ΕΖ. 4, 1---18, δα αἷβο (. δ, 11 
δι 12, Ηοϑβ. 1, 2. 586ᾳ4ᾳ. (ατοῖ. ὃ. Ὑεί8.) Τῃὸ ΜΝ. 
Βυοσίυδαία Ὀοΐνψοοθη ἑαυτοῦ, αὐτοῦ, ἀπά αὐτοῦ. Απηάή' 
[Π686 νϑγιθί1685 ἃγοβϑα ἔγοπὶ ἃ αἰ ἤδγθηοθ οἱἁ ορίπίοη 88᾽ 
ἴο τοὔσπι ἰῃῆ6 αὐτοῦ ψὰ8 ἴο 6 τοαΐογγθά, ψῃϑίθον ἴο’ 
Ῥαυὶ, οσ ἰο ἄραθιιβ. Τῇ 2ογηπιον ΟΡΙΟη ἢ 88 ὈΘ661)' 
δἀορίοα ΒΥ ΤΊΏΔΠΥ οἰηϊηθηΐ (Ομ ηδηἰδίοῦβ, θΟίἢ 8η- 
οἰδὴξ δηὰ πηοάδγῃ, 88 ατοροῦ., ΠὨίοηγϑ., ἃ Γιδρίά8, 
ατοιυ5, Ηδπιηι. δῃά οὐμεσβ. Βυΐ Ὀοιἧ ἱπίθγηαὶ ρτο- 
ὈΔὈΠΠγ, δηὰ {π6 οχίοσηδὶ ονϊάθηςθ οὗ {Π6 οοηίοχί, Ἐ- 
σοιθίηο ἰο ἔδνουγ [ἢ ἰαέέξον' ᾿πτγργοίδίίοη, ἢ οἷ 18’ 
βυρροτγίοα Ὀγ ΒεΖᾶ, Ρίβοδίογ, [86 Εἰ. ἡ., Μιοβ 5, 
Ἡδοἰητίο 5, δΔηὰ Καυϊποοῖ. 

. 11. τάδε λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, 1. 6. [πΠ6 ὨίνΙηα, 
ϑρίγιε (Π8 Δπηουπορά ὈΥ τη6. Σ ἢ ἢ 
19, οἱ ἐντόπιοι, ““ {Π6 18 1ἰΔη{8 οὗὨ {Π6 ρας 6,7 1. 6.. 

“πὶ Εργ, 85 ΜΙ οἰῖ8 οὔϑεγνεβ, μ6 ἀϊὰ ποῖ βᾶν, “Τῆς πηδῃ ὙΠΟηΣ" 
1 Ὀϊηά," Ὀυϊ “ὙΠῸ ἤδη ὁ ποτ {118 ρΊγα]6 Ὀ6]ση58.᾿" Ἐν τ τοτα 



δθ ΑΟΤΘ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΣ ΕΒ, ΟΒΑΡ, σσίς 

ψ ἢ {Π6 Ἰοϊϊαιϊ Ιου ψὨϊοΒ τὰς σἰκουπιρίδησθα, ΒῈΡ 
ξο68:, ἐμ Ολγῆαηδ, φῇ Οφρδαγεα; ΘΑΡΘΟΙΔΗΥ 854. ὙΠ} 
816 τῃηρηῃςοησα δΔημΠρι σα] ν ψηὰ τοεροοῖ ἴο (ἢβ 
ἀϊβεάρ᾽οϑ ψῃο δοσοῃρϑῃιοᾷ Ραμ. Τῇ ψογᾷ ἐντόπιρς 
βἰΖη1ῆ68 ῬτοΟρ ιν ἃ παέῆξα, ὁηῃ8 0 18. ΟΓΏ, Οὗ ἰβ 
ΓΕΒ αθηΐ, δ ἃ ρίὰςβ : δῃά 10 ψὰϑ υβεὰ (88 Ψ6, ἰϑβζῃ 
ἔγοσῃ Ῥο !υχ) Ὀγ 1Π6 ἰδίας ψυιίογα ᾿πβίθαβ οὗ [ἢ τῃοῦφ 
(]Δββῖοδὶ ἐγχώριος : ψῇϊς])» ἰμἀ 604, [Π6. 6 ΧΙ} 188 ΡΕ9- 
ἀυςεά ὃγ 'εἴβ. ἀηβ Κγρκα βεθιῃ ἴο σοηβγη). 
{ουσὰ ΡΙαίο ᾶ8 οὰςβ ἐντοπίους θεοὺς, γεῖ ἐγχώριας 
Ἅ85 866} ἴῃ {δὶ 5Β6ῆβ6 ὈῚ {Π6 ρδὶ ἈΤΙΊΘΓΕ ; 88 1 8["δὲ 
Τον6 οὐ Τδπυοςγά. 2, 71. 4, 78.Ὀ Τῇ. ργοργιοέῳς 
οὕανον, οὗ ([ῃ6 δχργδϑϑίοῃ ἐντόπιας ἰ8, 0 ΕΠ ς Ἰο Εἶν, 
οηβ τη Ὁ {Παΐ, τηρϑὲ ρυτο δρᾷ εἰρζαπὶ ψτιῖςξ. 

δορβιοοΐοβ, (Ε. (οἱ, 841. δ μμδέδεῃ, πρόβαθ; ὦδε, βᾷκπ᾽ 
Δᾶτ᾽ ἔντοποι. 1 αἱ ἰδίῃ. οδῖς ἰο Βᾶνᾳ 4. 38η86 Ὑ ὈΙΟΝ 
15, ἴῃ ΟἿΣ. οσῃ ἰδηρύδρο, βριροί ηγ)68. δι} ΠΑ Σ]γ. ἃβ- 
οἰ δεά ἰο παέΐηοα (σογτγοϑρομπάϊηρ ἰο ἰῃς ΕἾ. ραψϑαη), 
ΆΙΏΟΙν, ροαβδᾳῃές, οἰοιυηδ. 868. (,41|6η, δῃᾺ, αἰ8οὸ ἡ. 
δηῃᾺᾷ Κυρκϑο. 

18, τί ποιεῖτε, κλαίοωωτες καὶ συνθρύπταντερ. Ὁ [ὲ [βι 
ΤΊρμογ. φρβεγνεα Ὁν Μαγκίδηά, (μαΐ τί ποιεῖτε 18. δῷ, 
ἸἀἸΙοΙοα] ἔὍγη. πᾷ ἢα σοιραγεβ Μφτὶ 11, ὅ. εμὰ 
ἜΒεορΡὨΣ. Ον, 9. τί βούλονται, λαγαποιοῦντες, Κιυΐ-. 
ἢρΕ]. τϑιῃβεῖβ ἴηι νε 5, ἀρηρείῃρ, ἀρέρη Ποΐ ἀμ βίθτι 
φυθρίν ᾿ηβ|ςαίθ, ποῖ (Π εβέεςς οὗ [ὴ6 δοιίομ, Ὀμέ Ομ], 
ξπάφανουτ, ἰηὐθηΐ, ἀμ. χ1}}; δηᾷ ποιεῖᾳ, 18, (ἢμ8. ρίθον. 
ηβϑίίρ. 866 2 Ρρί. 1, 19. 

10ἢ {ἢ18 ραβδᾶρα Ῥείοθϑυϑβ, διῃοηὴρ οί θα, οὐδ» 
[68 (ἢ6 [Ὁ]Πονίηρ ἔγομι Ταοίί, Δη, 16, (βρρακληρ οὗ 
ϑβΏ668 ΜΏδη ἀθουΐ (0. 4186): “Β΄ μ}}} ἰΔργγ μη88, Θηγαμι, 
δάἀπιαμίαμ) τηρᾷὸ βογῃηοῦθ, ραὸ Ἰηΐθηλίοῦ ἴῃ πρῶτ, 
πὰ σθογοθηί5 84 γα ῃεῖα τονορδὶ." Ααά Ηην, 
ΤΆΩΘ : ὐά τὴὲ απ εγθ 8, Εχδμ 85 [μ18. 

τς ΟΣ ΠΕΠΙΕΕΣ Ὁ ἜΡΙΣ ΕΟ, υὐέάκεῃ, διρ., δε τὰ σὺν 
88 οἴϊθη ) δὴ ἰηϊεηβῖνα ἴογσρθβ. ὅρ συγκλᾷ», σμντρίβειν, αν τῇτ' 

κειν. 1 ἴῃ ποῖ ἄγϑγε (ἢδὶ {{μπ| ννογὰ ἴδ ἐβμα αν ό μι νὴ κὰ ῥΑ μα 
π᾿ 8 πιογαὶ δεῃθθ, 88 ἤεγε; ὑτ οὐδέγ σοπιρουπαβ οὗ θρύπτω (89 
ἀποθρύπτω, διαθρύπτω, ἀξ οβῃ Αδα 80 ὑβϑεα ὃγ {86 Βεδί Οἰδερίδα 
νυτι (ει, ΤῊ τεραϊῃρ Οὗ (ἰῷ ζοα, Ὁδηί, θορυβοῦγτερ ἰφ ἃ τρετο βίοι. ῦ 



ἀζτδ οκ ἘΠῈ ΑΒΟΞΊΝΕ5, (ΗΔ. ΧΧῚ, 8 

.- 18, ἐγὼ γὰρ. Τὰρ σίνθβ, [Π6 ΓΟΘΑΟΒ οὗ ἃ, ρεομοδίεἰὁῃ 
- πἀὐηφαογϑίοοί, ψ6 ρίυς ψομγδοίυοδ απο πιφ φἰἑ ἐῤᾷδ. ἐγοιό α 

ἄρ, ἮῸ ῬΏΓΒΟΒΟ: ἙΟᾺ 1 απὶ γραάψ, ἃς. ΑΒ ἰῇ 'β δα 
ϑ8 4, ““Ὑγηδὲ ἀο γο ἰ4|Κ οὗ την βυϊονίμῃ δοῃάϑ δ .[6- 
ξιβαίθιῃ δ [81 ΓΟΔΑῪ ἰο βυΐον ενθῃ ἀρᾳέλ ἴρς (θὰ 
ὨδΙῺΘ (1. 6. ίοσς τ[ῃ6 58Κ6) οὔ 6 1, οχάᾷ .689118. ὅ60 10, 
ὅ5. (Μεαυκϑηά.) ᾿ 

18. ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ, ζα. ΟΥ̓. 15 οἰοραπέ ρίγϑβθ, 
βιρηι γηρ “1 δΠ) του." ΘΧΔΡΏΡΪ68 ἅΓ οἰτοα Ὀγ Ὗ οὐ-, 
βίδιη δηα Κγρκα ἴτοῃῃ ϑοιμοβίὶ., Πϑιη4465, Ἰβοοζγαίρα,. 
δα. οἷποσ ροορά διίβοιβ, Τἢ6. δοηξηιεηέ 1 που]ὰ 
ςοΟηραγα αἰ οπα οὗ Πθειηβάρδ, ᾧ 9, εἰ δὲ πάντως: 
-- τελευτάν. ; 

, 35, ἀποσκευαφάμενοι. Ἔδρια 18 ΠΕΡΟ 8 ἘΘΙΏΔΓΚΑΡΙΟ 
ἀἰνουβϑῆν οὗἉ εοδαϊῃμβ, οἷ. Βργν 68 ἰο ϑῆονν ον ἐΠ|ἃ 
᾿λτατ! δῃᾳι ({ὰ6 στϑιμτηδίοὶ βίαι] 6 α αἱ τἢρ ογέσῥμαΐ 
κραάφίησ, “ἰαίσνοῦ ἴμ8ὲ γὰ8, ΝΟΥ͂Ν ἴῃ, β6ἢ ἃ 6386 ΟἿΣ 
ζΆΓΘ τηιιδὲ Ὀ6 θεβίονγϑθα οἡ 8856 8: 1ηρ’ [6 τρϑάχηρν 
ἔγομι ἡ ὨΙςὰ 4}}} {86 οἵδοτβ τη ϊβἢ, τηοϑὲ ΘΑΒ.}} ἀείβο, 
5 η69 {818 19 (ἢ ΚΟΙΘδὰ, ἰο Ὀ6 ὍῃΠ6 {τ6. ΟοὨ6, 4.5, ἰὼ 
ἰλιο. το 58 ἀποτάξαμφοι ΔΒ παραςσκεμασάμενοι, ἔῆΘγι 
8ΓΘ ΘΓ ρίοβϑοθ, Βὲ ἐπιακρνοσάμενοι. 18. ΘΕ] 66. ἐν 
ἔᾺγ ριοαῦοι. δἰτρηζίοῃ, θοιἢ 848, θείῃ; Του βά ἴῃ βανθπὰν 
βοηά ΜΙ3δ. δη4 βοῃης ΕΔΡΠΟΥΒ, 8Π4 85. Βεΐπρ δ. το». 
ἣμ8, Ετίφεομ5, ΜΆ}, Μαυκίβηά, ἡ εἰ8., γ᾽ δρίζδθν, δι, 
(ὐτρϑθϑοῦ, τοραοα 49 ϑυρογίοῦ ἰο {ἢβ ὑδχίμαὶ, γα 
ἴα. Αμάᾷ (15, ρρίηξ Καϊΐϊηη6], μ88 Ἰαγαυγεὰ Παγή ἰο; 
αβ Δ ἢ] 8ῃ ; ορϑογνίῃρ. {μ8{. ἀποσκενάϑεφθρι 5)ρ,}} 68. ἐὸ; 
τ ρα, 98 τιηραςἧς. ἵᾳρρσακει. Νον {{||8, πϑὺ Ὦρ ἀθε: 
ἔϑῃαρᾷ, (666 ἢ δβὰ Βιουμμηβηῃ,) 08} 118 ϑοιθοπ δῦ 
ἔχεν ιομ64.. ΤΒρΡ, σομίοχῇ. τϑαϊήγοβ (6. Β6η96. μαοζ. 
τ," δι ἢ 808 ἰ6 108. 0η8 ἀρϑίρηρ4, ἴο ἀσοσκ. Ὀγ. (ἢ τγο: 
βοϑἤοζῃ: δῃά (Εςμμπρη 8, δηρβ, ΒΊΑ ἢ ἰ8, δήορίςά, Ὅκ. 
6 ἴλίθυ δρᾶ. ϑδοῃϊθυβηθοῦ, Κααίηροῖ, ἤονανογ,. οΡ-. 

ες ἰῃδιὶ 16 ψϑηΐβ δ ΠΟΥ. Βιιΐ ρϑγῆαρβ ἴμθγα 18 
ΠΟΙΒίησ ΝΟΙΥ τη οτῖᾳ} ἴῃ (Π Δ. ;, βίηα6 πο ἰ5, ἘΠ, 4886 

᾿Ἡ Το Ε᾿ Υ, ““ἰαμΐπρ ὋΡ ΟἿΡ ΟΑΓΥΔΘ ΕΒ 10 ἸΏΡΥΘΙΥ͂ 8 ἰγβηβί βίο, 
οὗ σαβιλιβ᾽ 6 ““8}0 418. βαγοίηΐβ :᾽" [Ὸξ Ὀγ οατγίαρεε ΔΓΘ ἴῃθ:6 1ηδαηῖ, 
μρρ Τϑέι ΤΙΏαΑΙ, ᾿ιονονορ, μὰ ἰταηδίαϊοα ἐ “τπϑθ ουγθε ν 69 Γοϑαν ἢ. 
[ον μρ. ὑνε να ραίο. ς ᾿ς ΝΣ 



δ8 ΑΟἿΒ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΒΤΙΕΒ, ΟΗΑΡ. ΧΧΙ- 

ψὶτῇ ποῖ ἃ ἔδνν σογὰβ δηα ρἤγϑβαϑ ἴῃ [6 Νὰνν 7168- 
ἰδΔιηθηῦ ; Ἐ δηά πογθ 15 δὴ δριυπδηῦ ψη!οῆ, 1 [Π6 
Ροὶπὶ ψογο ἀουδιι}, οὐρῇς ἴο ἀθοιάθ 10 ἴῃ ἕδνουγ οὗ 
[6 σοιηπηοη τΓοϑάϊπρ ἀποσκευασάμενοι, Μ ΙΟὮ 15, (δῖ 
δια ἐπισκευασάμενοι ὈΘ6 ᾿τιΘη Ὀγ δὲ. ΓΚ6, ἰέ 15 
80 σοΙηπΊοΟ. ἴῃ {Π6 5686 ἤ6ΓΘ ΓΟαπΙγοά, Ὀοίἢ ἴῃ {Π6 
Ὀεβῖ γιῖοσβ οὐ Ἔν θΥῪ ἀρθ, (866 Ἦ εἰβδίθι ἢ 8 ΘΧδΔΠΊΡ[68,) 
{πΠ8ΐ πο οὔα σουϊά ἢδνα βιυπ 6 α δ 1, οὐ ἰπουρὶί οὗ 
δἰιοτίηρ ᾿ἴ ἰο ἀποσκευασάμενοι. ἡ [{Π6 ΠΟΠΙΓΔΓΥ, 
ἀποσκευασάμενοι τηὶρῇϊ οσοδϑίοη βοῖη6 ΟΠ Οὐ] ἐγ. 

16, συνῆλθον δὲ καὶ τῶν μαθητῶν, ἄς. Ηδγα ἔΠ6Γ6 
185 8η 6}}}ρ818 οὗ τινες ; 838 οἴἵδεη. δεὲ Μαείί. 98, 84. 
[λικο 21, 16. 9οἷ. 16, 17. (άρ}6]). 

16. ἄγοντες παρ᾽ ᾧ ξενισθῶμεν, Μνάσωνι, αε. Οη 
106 σοῃϑίτσιοιοη, 8πα, 88 ἀδρεπαΐϊηρ ἰἤεογθοη, [ἢ 6 
8686 Οὗ (ἢ]18 ρα88αρθ, (ὐοπηπηοηίϊδίογβ ἅγο Ποῖ ἃρστγοοά. 
ΒοΖα, (]488, ὟΥ οἱ ἔ, {Π6 Αὐΐδοτβ οὗ ουγ Ἐπρ] 5 Ψει- 
Βίοη, 8 οΚηδοσ, δηᾶ Μαγκίαπα, ἤσθγθ ΓοσορΏ]Ζα 8ῃ 
Διεῦς βγηΐαχ, Όγ ὑπ ἢ [Π6 ὨΟΌΏ 18 αἰίγαοίθα ἴοὸ (ἢ6 
6886 οἵ (ἢ6 -τοϊδνα (866 Μαίιῃ. τσ. αν): Ρὰΐ (ἢ 8 
ΤΟΥ δζὸ οομιρείοα ἴο διρ}οδο [αὶ ΜΏδβοη δηά {ἢ 686᾽ 
(δβαγοδη (ἢ τ 8885 ΟΓΘ δοαυδίηϊοά, δηά {πὲ Μηδ8- 
800 ἢδα θδθη {Π6π΄ δ (εβᾶγθᾶ, δῃἃ ψὰ8 ρσοϊηρ ἴο .6-- 
ΤυβΑ] οπχ ΜψὨ]Οἷλ 15 Βοιη ον δέ Ὠαγϑἢ δηᾶ πηργοόῦδ ]6 ; 
τπουρῃ δὰ τΠ6 ρβϑβαρα θθθὴ {πὰΐ οὗ ὁ Οἰαδοίοαΐ 
ψτϊΐοι, 1 5ῃου ἃ οί ἢᾶνοα ᾿οϑιίαϊθα ἰο δπιῦτγαοο {Π|8 
ϑ86Ώ86. Βυΐ ἤοΓα [{ 566 18 ῥγιάθηξ ἰο δήορί ἃ σοῃ- 
ΒΙΓΙΠΟΓ ΟἿ ΠΊΟΓΘ 81:00 [6 δηΠ ΔρΓΘΘΔΌΪα ἴο (ἢ βίγ]6 οἷ 
δέ, ΓύΚε: δηὰ 1 μα σδὴ πὰ ϑυςἢ δῇ οὔθ υηϊϊθα᾿ 
ὙΠ} ἃ 86 η86 δ 81] ργορϑῦϊθ, γα τιϑὶ ποΐ σγαοϊθοῖ . 
Νοῦν {15 ([ {π|η10) 18 τὴ. οδδ6 στ {(Π6 σοηδίΓ οἴΟ ἢ 
84 1ηἰοΓργοίδιοη γτοοοιηπιοηάοα Ὀγ Οτοίι8, Κηδίοϊ-: 
011], Ηοιρογρ, Ῥεϑᾶγοθ, οάάγιάρο, Ἐλοβθημ δῦ, 
Ἡδοἰητῖοἢ 5, ἀπὰ Κυϊηοοὶ, ψἢο γεραγὰ ἄγοντες, ὅζο. 88 - 

Ἐ Βυϊ, ἴῃ ἕβοῖ, νγὲ δαῦε απ ἐταπιρίε ἴῃ Ὠίοηγβ. Ηδ]. 9. Ρ. 582., 
εἰϊοὰ Ὁγ Ῥαϊαϊγεὶ (ποινὶϑίαηάϊηρ (μαῖ Κυΐποῦὶ ργοπουηοοβ [ἢ6 
ῬΒΘΘΘΡΈ ἱῃπδρροβῖϊ): οὐδὲ γὰρ ἀποσκευάσασθαι δυνάμιν ἔσχον οἱ 
δε Ύτεν Απά 80 ῬυΪϊγ}. 4, 81;11]. τὰ ἀπὸ τῆς χώρας ἀπεσκευά»" 
͵οντο. ΤΠ ψογὰ ἰ8 υϑ0.4}}} γεπάδγεα σγεηοῦ: Ὀϊὺΐ, ἴῃ [δοΐ, ᾿ξ αἰννδυβ . 

ἱποϊυάδα (Π6 ΡΥ ΪΠΙΑΥῪ ἰδ οὗὨ ρῥϑοϊκιηρ ὕρ, ρτονίουδ ἴο-Γειουηρ,. . 



ΑὈΥ ΟΕ ΤῊΞΒ ΑΡΟΒΘΤΓΕΒ, ΟΗΑΡ. ΧΧΙς ὅο 

8 ὈτΙοΥ δηά Ηθῦγον ἔογπιὶ οἵὁἩ δχργοββδίοη ἔοσ ἄγοντες 
ἡμᾶς πρὸς Μνάσωνα τινα παρ᾽ ᾧ ξενισθώμεν, δῃα 8υ0Ρ--. 
"ΟῚ (ἢδι (Π6 ἀδεϊνα 15 ρυΐ δοσ ἄγοντες, υϑὲ 85 186 

οὔτ. 2 οἴἴϊθη σογγθβροῃαβ ἰο δὴ δοουβαίϊνα ψ.ἢ πρὸς. 
5686 (Ξεῃ. 24, ὅ4. Απάᾶ 0 (ΕἸ πηϑίακα ποῖ) (Π6 ρ88- 
8806 ψὰ8 (ἄκρη Ὀγ (Ἰγυβοβίοιῃ. 

Μπαδοη 15 ἃ ατϑοῖὶκς ἤδπΊ6, οχδηρίο8 οὗὁἨ ψΠ]Οἢ ἃΓΘ 
δαἀάυςοά ὈγΥ γείδίοιη ἴτοῃ Οδἰθη, ΡΙαίαγοι, δηά' 
Αἰἤθηθυϑ. 18 ῬΘΥΒΟῚ Β6θιη8 ἴο ἤᾶνθ Ὀ6θῇ ἃ Πδίνθ. 
οἵ συργιβ, δῃά δὴ 1 Παθίϊδης οὗὨ Ψ6γυβ8] 6 ; ἃ8 να 8 
16 σᾶ86 ψη 90568 ἀπ Βαγηαθαϑ. (866 Αςί(β 4, ἐ6.). 
Ὑυ  οῖθοῦ ἢθ ψὰ8 οοηνογίοα ὃῪ δὰ! δῃὰ Βδγηδθ88, 
ἤθη δὲ Ουργυβ (Αοἰβ 18, 9.); 88 ατοίυ8 8η6 οἴ 6Γ8 
(ΒιηΚ ; οὗ, Ὀδίογα {παῖ τἰ6, ὈΥ «680}8 1186], 15 ἢοί 
σογίδϊῃ. Βιΐ {Π6 ἐαξέθ)" ΒΘΘΙἢ8 [ΔΓ τὩΟΓΘ σογΓβΡΟῦ- 
ἀθηΐ ἴο ψῇηδὺ 15 ἤογο δίηγηρα οἵ ᾿ϊπ|, Ὠδπλοῖν, (Πδί: 
Πα ψὰ8 δὴ οἱά αἰβδοὶρίς. ΔΝ οἴβ. σοϊραγθ 71 6γ. ῬΒοστη. 
1, 217. Ἐνϑηϊ---ἰΐοσ οἱ οϑδαῖ Ὠοβίσο 1) Οἰ οί Αἀ 
μοδρὶέοηι απέϊφιμηι. τ 

17. ἀσμένως ἐδέξαντο, γον μἰΐν, αῇάεοίοπαέοἶῖψ. Α. 
ΡῬἧγαβθ ἰγϑθααθηΐ [ἢ (ῃ6 68 ατθεὶς νειοιβ. Ἦ εἰβίθίῃ. 
οἰΐο5 Δρρίϑηῃ. Ογσζ. Ρ. 188. Αηά δ ῖρῇηϊΐ μανα δα θά. 
ΤὨμπογά. 4, 91. Χοπορῇ. Μρη. 8, 1, 10., ποῦ ἴο τηθ6ῃ- 
[ἸΟἢ ΤΏΔΩΥ ΟΠΘΓ ὙΓΙΓ6ΓΒ γοΐογγοα ἴο ὈῪ Ῥυ ερΌ8. 
ΒΥ [86 ἀδελφοὶ Κυϊΐϊποοεὶ νου] ππάἀογβίδηα [ἢ6 ΑΡροβ- 

{165 δηὰ Ῥγθβουίογβ ΟἿΪΥ; [ὉΓ πα {πη Κ8 10 πιϑὺ 6. 
οοἰϊεοιοά ἔγοση νοσ. 20. β8ε44ᾳ. ἐμαΐ (Π6 σϑῆοσγα νυν οὗ 
{Π6 (ἢ τι 8η8 ψογο μοί ψ6}} αἰδβοίθα ἰο Ῥδι]. Ὑοΐ. 
186 Αἰτη5 6 ὑσουρῃξ ψι ἢ τὰ νου ]ά, 11 Βῃουϊα 8Β66Π), 
Θη 68 Γ ἢϊηὶ [0 {ἢ 6}. β Ψῃ 

18. ΤΊ ΖΑ ΜΕ5. Πόσο. βροκϑη οὗ ν88 .4π168 {Π6 501: 
οὗ ΑΙρμδυβ, οὗ ψῇομι ψα γϑϑά 1η 15, 18. Ηδ μεΐϊηρ, 
ἴῃ 1Π6 ἀΡβθηςθ οἵ Ῥοίοσ, (Π6 Ἅοδίο οἵ ([ηὴ6 ΑΡροβιί]65,. 
(οτ ῥοββί]Υ 88 θοίηρ' {Π6 Ββῆορ οὗ 7εγιβαίθη),) υϑοά. 
186 Δι ΠΟΥ (σογίδι ΠΥ δο0η αβοτωατάν ΘΧΘΓΟΙβοά Ὀγ΄ 
Β!8}1005), οὐ σοηνοκίηρ {πΠ6 ῬΓαΒΌγίογϑ, ῃ οσάθγ ἢ. 
ἴο ἐγοδέ, ἴῃ ἃ βϑυῃοά, οἵ {πΠ6 αθδιγβ οὗ Ῥαδϊ, ΟΥ ψῃοπν" 
ἴ(ογ Κηονν την Ψον]8 ΟΠ βδηβ μδα θ6θη α]θη-. 
αἰο. (Οτοῖ. δηὰ Κυϊη.) ᾿ 
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18. εἰσηει---πρὸς Ἰάκωβον. ΝΥ οἰ8. ΘοτῃηρᾶΓγ68 δηλ βἢ.: 
δᾶν. Νοδογ. εἰσέρχεσθαι πρὸς ᾿Αγοράκριτον. 

19. ἐξηγῶτὸό.ς ἔβνεσι ἴον ἕκαστον ἐκείνων ἅ (88 ἴῃ 62, 
16). ῬὍΤῆα βθῆβα 18: “ σοϊδίβα ραγι οι τὶν δὲ [ἢ 6 
Τοτὰ μαα, Ὀγ ἰβ ὕχθδη8, εἴδβοίβα διβοηρ [Π6 (6 Π6|168. 
Κυ!η.) 
᾿ 20. Το Φον 8} (ἢ γίβιδη8, Θβρθοδ᾽ νυ οὗ Ρα! βίη, 
σΑΓΘ ]]γ Καρί ὑρ, ἀνθ ἴο {16 ἀδϑίγιςίίοη οἵ (ἢ6 ΟἸΕΥ 
πα Τερ]6, (ἢ ψ Βιοἢ [Π6 τιῖα] ἩΟΓΒΠΙΡ ΨΆ5, [ὉΓ 
(86 πηοβί ρᾶγί, θουηά ὑρ,) 41} [Π6 σογθιμοη δὶ οθδβεῖν- 
ΔΏΘΘ8.: Δηὦ {Π6 ΑΡροβί]65, δπουρσ (ΘῈ Ψ γα, ὈΓ ἢῸ 
ἸΏΘΔΆΠ3, Οὗ ορίπίοη (Πδὶ 58 νδίοη ψ858 ςοπ)οϊηρα ψ ἢ 
186 οὈβογνδίιοη οἵ [ἢ.686 γ[65 (886 18,11.), γεῖ, 18 ΟΥ- 
ἄοσ ἴο ἀνοϊα σ᾽ νίηρ οἴδηςο, δηά ἴο ρογροίυδίθ πηοΓο Οἷς 
Γβοίαδ}}γ (Π6 ἀοσίτηα οὗ ΟΠ γίβι, ἀδοιἀ δά (δι [ἢ Μο- 
ΒΆΪΟ ΓΙ68 βΒῃουϊά θ6 ορβεγνϑα ὃγ πὸ 96 :8ἢ ΟὨΓΙΒ[1488. 
ΝΥ, ἴα 16 Οουποῖ!} Π6]4 δὲ ψαγυβαίθιη, (Δοίβ 15.) 
{πᾶν παά ἀδογϑοα {πὲ (6 Οδηί!α (Ἰ γιϑιδηβ βῆου αὶ 
Δϑίδιη ἴτοπὶ τηθαῖβ οἴδγοα ἴο 14.018, ἐδ ρδ βέγδηρθά,. 
Δα Ὠἰοοά ; θυΐ {Π6Υ τοὶ αβοα (πθπὶ ἔσο [6 οὔδθγ- 
ϑϑ σα οὗ οἱγοιμπιαϊδίοη, δΔηΠ [ἢ6 τοδί οἵ ἰῃ8 τγἱίαὶ αν. 
Ῥδμ] 4150 ἢδα Ἔχογίθα π:π|586} ἰο νἱηηϊοδία (ἢ (Ὠγὶδ- 
εἴδη θαγὶν οἵ ργοβαϊγίθβε δηὰ (σθί 68. (ὅδὲο Κρ. ἐσ 
οι. δὰ (181) Ηδ μιδή ἰδιιρίε ἴ6π), ᾿ἀ666, (Παΐ: 
οἰγουμηο!βίοα δηά τἢ6 ορβογνυϑῆςθ οὐ οδγθιηοη!θβ Πδά 
πριοἰολου ἰονδγαβ ργοοσυτγίηρ βαϊνδίίοῃ, Ὀυΐ (Ππδ {Πα 
τρυϑὲ 6 ἃ Τοίογεδίοη. οὗ τη δα πθαγί. ((08]. 6, 
1:3.) Ηε Παὰ, μονϑνογ, δη]οϊηϑα (ἢδὲ ἰποβα ψΒο. ἀἸὰ 
ηαΐ θῃξοστίδ! {παᾶΐ γε μογϑιιαδίον. δροιιΐ ναὶ ᾿ψψ}88: 
Ἰαν } πογα οὶ ἰο ΡῈ ἀδβρίβοα, θυΐ [9 ΡῈ σ'ΘΏΥ. 
Ὦοταθ ὙΠ, δηά Κιηάϊν ἰγοαίθα. (Βοιὰ. 14, 1. 5684.) 
ἴῃ ἔὰρί, ἢθ μὴ Πιμγβ6]  θεμανθαὰ 88 ἃ ΨΧ60᾽, Δἀπιοηρ. 
ὅθνν8, “1ἢ ΟΥΓΟΣ (0 φαίη. {6 τροσθ." 8861 (ον. 9,. 
40. Αοἱ8.16, 8. δηά τἢ8 ποία ἰΠθγσθ. Βιι (ἢ6 (Ὦσδ᾽ 
(Δ η8. αὐ Ῥαϊοβίηθ, ψ 80 ᾿)84. Ἰοτηοσὶν θθθῃ 96νγ8, 886; 
ἢραγά (πδὺ Ῥδιὶ ψα8 υγρίηρ, ἔπ Θνγ8.τοϑι ἀϑηΐ δηηοηρ; 
{π6.- (ὐδ!]ς5 ἰο ἰόγθακθ (κ8 ἀοοίτίηα οἵ Μοβαβ, ὃὈν. 
Του ηϊπρ {μαι ἴο οἰγοιπηοῖθα {Π 6} Ὀογβ, δηῇ οἷν: 
Β6Γν 6 [ἢ6 τοϑί οἵ [ἢ Μοβδίο σἹΐββ (νϑσ. 21.); δρᾷ (δυκ; 
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{6} ψεγ ποῖ ψ6}} αἰεοίοα ἰοναγὰβ (ἤθη. Ἡδῆςο 
{Π6 ΑΡοϑβι168 δηὰ Ῥγαβογίογβ, [δι δὰ] τηὶρῇς ποῖ τὰῖ 
ἱηῖ0 ἀΔΏΡΟΥ ὉΠΏΘΟΘΒΒΆΓΠΥ, (Δα 1 ογά δι 10 ργδςοίς]} 
τοίαϊε (Π6 τυμηουγβ ἀραϊδὶ ἢ] 80 ψΙάοΪγ βαύθο 
δηά, (Πογοῦγ, θοηθῆίς ὈΥ ἢϊδ ἀοοίσπα {ἢο86 ψἤοξο 
τη ἀϑ 6 Γ6 ρΓο) ἀϊοοα ἀρϑιηβί ὨΪΠ}.) γι ἀθηε}γ δανβοά. 
ΒΙτὴ ἰο υπϊΐα ὨΙΠπ861 τ] ΤΘῸΓ θη ψῆο πὰ υπηᾶοΓ- 
(ΚΟ 8 νον, δά ἰο οὔδβογνα πιῆ ἤθη ἢ 6 σογοιηρις 
ἢΪ65 ργθϑοσοα Ὀγ (6 [κῃ (ὁ 16}. (δθ6 νϑσ. 24. 
8664.) Τὸ (18 σουη86] οὗ [68 ΑΡροβί68 ἀπά Ῥγεβθγ- 
(εΓ8 δὰ Ποαγκοηθά. (Κυΐϊη.) [Ὁ τυ 06 οὐβογνοὰ 
{Π4ἰ (ῃ6 ἘΡίΒ116 ἰο (6 Ηφῦγαννβ 88, δα ἀτοϑεθα ἴο 
βιιςἢ 76 »»8 48 τηδίηΐδι 6 (ἢ6 οὐβοσνδῆοα οὗ {6 Μο- 
ΒΔ. [Ἃκνν. (γ δἽκῃ.) 

90. θεωρεῖς, ἀδελφὲ, πόσαι μυριάδες, ὅχο., “τοὺ 
δοθϑῖ, Ὀγοίῃοσ, ον ΤΏΔΏΥ τυ τδά8 [Π ΘΓ ἃγὸ οὗ 96 νἱϑἢ 
δοίίονοτβ, δη ἃ (ΠΟῪ 8.6 4}] Ζϑαίουβ ἴογ [ἢ6 ορϑθγσνδῆσθ 
οὗ {1πὸ Μοϑαῖς [δνῃν. Ολδβογνα {π6 ῥσγοργιεῖυ δηᾶ 
ΘΠΘΓΡῪ οὔ πα ἔθγπὶ θεωρεῖς; τ ἢ]Οἢ ΠΊΔΥ 6 νϑσὺ νεῖ! 
1Πυδιταιοα ἴτοπὶ Ὑηγρ. “Ἔη. 4, 416. (οἰ ὃγ ὙΥοἴ8.) 
ΑὨπηδᾶ, ν468 ἰρίο ρτορογαζὶ ᾿ἰοτα οἰγοῦπι: Ὑ ἤογα δογ- 
γ]08 ΓΟΙΠΔΓΚΒ, 40.891] ἀἰσογοῖ, ᾿ρ88 {101 ογοάς, οἱ σεῖ 
ΓΩΔΊΟΓ ν]8 ΔΠΙΓΙ]ΔΠΕ18 ουτη ΠΟ : ν] 68. 

90, Ζηλωταὶ τοῦ νομοῦ, “" ΒΙΓΘΏΠΟΙΒ Θ55Ο ΓΟ 5. δηά 
ἀοίδηάοιβ οὔθ Μοβαὶς 1». ὅὸ ὦ Μδος. 4, 2. ϑη. 
λωταὶ τῶν νόμων. Ηροτα Μιυηίῇα οἰΐε8 Ὠιοάον. ὅς. 

ἘΠῚ πὶ ποῖ ἴὸο Ὀ6 ψοηάδεγεὰ δὲ (δῖ τῆϑὴ το ᾿864 ΠὈΪ θοα βυςῇ 
ορίδίοϑ οὗ (εὶγ ᾿ανν8 ἔγοτῃ ἸΔΟΥ͂, ἰμ δῖ ὑεγ ἀογνεὰ τΠ6πὶ ἔγοηχ αοα; 
δηὰ Κβονν οὗ πο Βονεϊαίου τηλάς Ὀγ ἰἶΐα ἴἢδξ (ΠΟΥ ἡσεγα ἴ0 οοδ86 
αἴϊον (ἢ6 ἀδαί οὔ τηεὶγ Μεοβϑίαῃ, δῃου]ὰ 6 811}} ζεδϊουϑ ἴὺσ τἤθτω ; ΟΣ 
ἴΠδῖ ἴπογ πὸ (πουρῆ ἐδεν σοπία ποὶ δὲ τεπιουδαῖ, ΟΥ ἐδαί ἀπν δείἐεν 
ἰατσε οομὰ δὲ σίυοη, Βῃουὰ (ΠἰηΚ τἤστὰ δὲ ἴο Β6 οὐϑερνθὰ ; οὐ ἰδέ 
ΠΟΥ το ἔδαγοὰ δυσὶ ἀγοδάξι] εν }}]Β ἰζ {Πεγ ἔΌγροοκ ἰποτη, εχ ρεοῖθα 
80 ρ»τεδὶ Ὀϊεβϑίηρϑ ἔγοχῃ Ὀαίηρ; ΑΙ ΓΠ [Ὁ] ἰο ἰΒοιῃ ἴο ἴῃ6 ἀδαίῃ, δβοι 
δὲ Ἄνουβα ἔγοχη 8ΔηΥ ἀοοίσηα ννῆϊςἢ ἰδυρο {Π6 πὴ ἴο αροφέαζὶΣο ἔγΟΓΩ, ΟΥ 
ἴο ὕόχεαζε ἐδε [αι ΟΡ Μοβε8, απιὰ γεῖ ἰξ μ]εαθοά σα 88 γεῖ ποΐ ἴὸ 
Ἄοοηνΐίηοο ἴΠ6ῃλ οὗὨ [Π8 ἜΥΓΟΓ ΌΥ 887 τενεϊαϊΐοῃ, Οὐ δὴν αθίδίυβ οὗ {παῖ 
δρίὶγῖς νυν] ἢ ἸθϑὴΥ οὗ [Πδ δα γεσαϊνοά ; ραγῖγ Ὀδοδιιδα 6 βανν (ἢ ἷ5 
γοῖσῆς πάνθ οὐϑιγιοίεὰ (86 ἔδί ἢ ἐνθ οὔ (6 Π1{{|6 τεσπδηΐ Ψ]οἢ 
Ὀεϊοηρεά ἴο ἐδ Εἰδοιϊοπ ΟΓ Οταρα; ῬΑΥΓΥ Ὀδοαυβε ἣς Κπανν (ἢ 6 {ἰπ|8 
“πουϊὰ ΒΠΌΓΕῪΥ οοτηθ, ννἤθη ὑπ ἀεεϊγυοίίοη οἵ (πεῖν Τειηρ]α, δπὰ {ἢ 6 
ἐχο]υϑίοπ ἔγομι {Πποὶγ ΟὟΒ ἰδηά, νου] γθηάεσ δϊ ἱτ ροβϑ10]6 ἔον (με δὶ 
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478. ϑηλωταὶ τῶν πολεμικών ἔργων. ὅ66 Ψοβερῇ. ἀ6 
δος. 1007 ν᾿. 

41. κατηχθήσαν περὶ σου, “16 γΥ Ὦᾶνα ὈδΘη ἰηοσιεὰ 
σοησογηΐηρ (Π66. ΤῊΪ ἴογτα ΕΔΟγῖς. οὐ ϑδεχί. Επρ. 
485 ἃ. 3889. Βδ5 ϑῆστῃ ἰο Ὀ6 δαιυϊναϊδηϊ ἴο ἀμαϊξίοπο οὲ 
“7 ,απιά ρογοΐρεγο. ὅεα ἰΠ6 ποΐβ οἡ 18, 25. 

ΤῊΙΒ σιπηουν 88 βργοδά ὈΥ {Π086 968 Ψῆο δὰ 
1η Αϑὶ8 οσοδϑιοῃθά 50 τη ιοἢ ἰγοῦ]6 ἰο Ρδι], αη ἃ νν ἢο 
Παὰ σομθ ἴο Ψογυβαίθπι ἴο σου ταία ἴΠ6 ἔραϑί. Βυΐ 
1ἢ 8 οΓΙ] δι οη ψγ88 [8136, δηαὰ ρτγουηά 685. ΕῸΓ (88 
τν88 Ὀθίογα ορβογνοα) δὰ] δὰ θβ6θη ἃ βίγθρηυοιῦβ ν]η- 
ἀϊοδίοσ οὗ (ῃεϊβιίδη ΠῚ ἀραϊηβὲ (Π6 ἰηιοϊογϑηςξ 
ἀοίδηάεοιϑ οὗ τηὴ6 Μοβαὶς γἰῖ65 ΔΠ6 σθγ ΠΟ η168, Μὴ0 
ψἰβῃοα ὁ ρυΐ [Π6 γοῖϊζα οὕ τἢ6 ἔν οὐ {Π6 ΠΘΟΚΒ οὗ 
{π6 Οδηΐ θα Οἢγίβιδη8, δη διηὰ [Ποῖ ἴο οἰτοιπλο]- 
βϑίοῃη. Βυΐ Ῥαὺ] δα ποΐ τδυρῇί Πα 1 ψνὰ8 πη] αν ἣι] 
ἴο 116 ὑὔεισα ἴο Οὔβαγνα {π6 τγιίυδ] ἰατν, Ὀυΐ ΟὨΪΥ {παῖ 
αοἰγοιι πιο βίο σοηίγὶ δα 64 ποίησ ἴο 8 νδίίοη ; βπὰ 
(Πογοίοσα ἢ6 οουἹἱά ποῖ "6 βαι: ἃ ἴο ᾶνα σοηϊγιδυϊθα ἰο 
Δρτοραία ἴἴ. (1 ΡογΟἢ δηὰ Κυϊη.) δὲ. Ραὰ] ργα- 
βοινϑα {ῆ6 ἀπὸ τηοάϊὰπὶ θα νοη ΕἼ ΟΓΟΙΗΡ 1 οἡ ἐμεῖς 
ΠΟΙ ΒΟΙΘΠΏΟ68 848 πεοοϑϑαῦν, δΔη ἃ οοπάοηιηηρ ἴὸ ἃ8 ἨΠ- 
ἰαιυζμεί. (οαάτνιάρο.) Ναείίῃοϑν 18 {ΠΓΘ ΔῺΥ ΓΕΆΒΟῚ 
ἴο {πη (Παῦ ἢ δα Θνϑὺ ἰδιιρῇῃξ δὴν (Ὠΐηρ θυ ψ ῃδῖ 
χγ8ἃ8 ἈρΤΘΘΔΌΪ6 ἰο [ὴ6 ἀθογροβ οὗ {π6 (ομης!} δί Ψεγ. 
8816 ῃ). ' ἢ 

ΦΩ, τί οὖν ἐστι; ΤὨϊβ (48 ἴῃ 1 (ογ. 14, 156 ὃς 26.) 
ΒΘΘΙῺ8 {0 8 δὴ [:ἀϊοίϊςαὶ ἔογηἶα, 5ιτηῖἶΐῦ ἕο ΟἿΓ 
6“ τψιῇἢδί (ἤθη 9᾽᾽ 1. 6. ψῇῃδξ ἰΠθη (18 ἴο Ὀ6 ἀοη6) ; δηὰ 
ὙγὙ6 τγ8[ ϑυ Δ πρακτέον. ΜαΑτΚΙΔη σοιηραγο8 “αὐἱά 
ΘΙρβοῸ 68:93 1ηὴ Ηον. Ἐρίβί. δά Ριβοη, (ἴσοσο. Ερ. δὰ 
δια. ὅ, 10., δῃηὰ 1΄ν. 44, 22. : δῃηά 8180 “" αιἱὰ ἸρίίοΓ 
οβίρ᾽ 1ὴ Ῥρίγοῃιβ. 80 {πδΐ 1 πᾶν "6 8 1,Δ{1Π͵181ὴ : 
ἴογ 1 δίῃ ἢοῦ ἀνδγα (Πδΐ 1 δον  ὁσοιΓβ ἴῃ {Π6 (Ἰ]Δϑβι δὶ 
ὙΓΠΘΓΕ. Α8 ἴο (Π6 ραϑβᾶρο οὗ Ποιηοϑίι., οἰθα ὮΥ 
Κυρῖκο, ἀλλὰ τι ἡμῖν γένηται, 1 18 Ὠοΐ ατ{6 Δρροϑβιῖθ. 

ΟΙΒ (ο (Π6 ΡΌΓΡΟΒΘ ἰ8 16 ἐογιηυδα τὶ οὖν ; ὙὨΐοΗ 

ἴο οὔβεγτε {ἰπ8 ἴϑχδνν, δηὰ ἴΠ6 βονεγΥ οὗἨ ἀϊνίηα ᾿πάρηηθηίθ οἡ {ποπὶ 
σου ἃ σοηνίησα ἴΠπ6 1, 88 1ὑ ἀἰὰ βοπιθ, ἴμαὶ Οοά δαί κὐεγῖίψ εαεὲ οὔὗ 
ἐπα Ναϊίοπ, ἔγοτω Ὀεΐῃρ᾽ ΔΩΥ τόσα Ὠ9 ρεογῖὶς. , ἤ 
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ΒΟΙΊ ΘΕ Π168 ΟΟΟΌΓΪΒ ἢ (ἢ6 ῬὨΙΟΒΟρΡ δ γβ, δηά οὗ ψῃ]ο ἢ 
Κυρκα [8 οἰΐθα δχϑῃρἾ68 ἔγοη Ασγίδῃ οὐ Ερὶοίΐ: 
Ῥγιοβοὰβ Ψψου]α ϑυρδιυά ὅ βούλομαι λέγειν, δηὰ ἢδ οἰΐ68 
ΡΙαι. ἀ6 Εάπο. τί οὖν (1401) ἐστιν ὅ βούλομαι λέγειν. 
Βυΐ (αἴ 566 18 ἃ ΒΟΔΙΌΕΘΙΥ 8808. ο,ΟΥΎ Ρῥτοοῖ. ᾿ 
Νον αἐΐ (656 ἔογυ}848 ἰηνοῖνα δὴ ἰπίθγγορδίίοη, 

ἴο ψ βοΐ. βοὴ βθηίθηςβ [Ὁ] ον ηρ 18 (ἢ 6 ΔΏΒΨΟΙ ; 88 
Ποῖο, τοῦτο οὖν ποιήσον, ζα. : ἔὼΓ {πὸ ᾿ψοτά8 πάντως δεῖ 
--πΦ;κλήλυθας ἃγ6 ῬΑΓΘΏΓΠοίοα], ἰῇ τΠ6 Θχρ᾽δηδίοη οὗ 
ψγῃϊοὶ Οοτητηθηίδίουβ ἃγα ποίΐ αυ16 ἀρσγοοᾶ, δοπῖθ, 
8ἃ8 ατοίυ8, ΒοΖα, δηα Ριβοδίοσ, ψουἹά υπάογϑίδηά 
{Ππθιὴ οὗ ἃ γαρ!!δι σοηνοσδίίϊοθ. Οὐτοίυ8 ΟΌδοσνθϑ, 
τπδὲ [ἢ 41] πιδίζεγβ οὗ ̓ πῃρογίδῃςθ, 8δη4 ββρβοί δ! ῦ 1η- 
νοϊνίηρ 5ο ἢ 8:), (Π6 Δροβέίθβ δπα {6 Βιβῇορβ, {Π6ὶγ 
᾿ητηθἸδ.6 ϑσσοϑ8Ό 8, ποῖ ΟὨΪΥ 864 (ἢ6 σουπῃβοὶ οὗ 
([Π6 Ῥγαβουίογβ, θυ  {πᾶΐ οὗἁἩ [86 ρεορίθ, ἃ8 ν»ἃ8 Τθ- 
τηδικοὰ βυρτα, 1δ, 28 ὃς 80. ὅδε (γρτίϑδη. Ἐρίϑβί. 
88, 84, 85 ὃ. 40. Αμπά Βε6Ζᾶ {πη ἰἢ6 πλῆθος τηυϑὲ 
ἀδῃοία {πΠ6 σεπογαὶ θοάγ οἵ ΟἸ ΓΙ β.[Δη8, ἃ5 Εν ὐμὸν ἴο 
{Π6 Ῥγοβθγίοσθ. Βιῖ οἴἤοιβ, ἃ5. ἃ [δρι46, Ῥιυισδι, 
ϑομοῖϊ., Ηοἰηγιοἢβ, δηα Καυΐϊηοοὶ (1 τη Κ, 1 ΤΟΓΘ 
ΡΓΟΡΔὈΙγ,}) σθηάθγ: “ [Ὁ 185 δἰζορϑίθοῦ ὑπανοὶ 80]6 
Ὀυι [ΠΑ α νιωζέέμαο τηυϑῖ δηα Μ1}} Ηοςκ ἰοροίογ.ἢὌ 
ἈΑηά {ἢ}5 βθθῃ8 ἰο 6 σοῃῆγπιθα Ὺ [Π6 οπριδβίοη οἵ 
(6 ἀγίϊοϊθ, δηᾷ ἴο θ6 ποτα ἃργθθδθ]α ἴο {ῃ6 ψογάϑ 
ἔο]] ον ηρ; 4. ἀ. “πότ 1] 6 ἃ σοῃσοῦγβα οὗ (ἢ6 
ἐὐπεηαον ἴο γουν ἢουβ6, ΡΑΓΟΪΥ ἀγανγῃ ὈΥ ΟὈΓΙΟΒΙἰγ, 
ΡΣ Ϊν ἀγροά ὃν 111} Ψ1}}, ἴῃ ογᾶοσ ἰο ἤηά τηδίίον οἵ δο- 
ουϑδιίοη. Κυϊποοὶ οὔϑοῖνθβ {(πδί δεῖ, Π|6 ἀναγκὴ 
ἐστὶ ἴῃ Μαίι. 18, 7. ΟΧργθβϑ868 ψῃδὲ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ [0]- 
Ιοννβ ἔγοιη δὴν (Ὠϊηρ, Ἀπά ἴῃ [6 βᾶὴ6 ΨΆΥ 1 νου] 
ΘΧΡΪαΐη ἃ 51}}}8Γ ραβϑαρα οἵ 1 (ὐογ. 11,19. δεῖ γὰρ. 
αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι. 80. ΜΘ 5847: [ἰ πιμδέ απα ευἱϊΐ Ὀ6 
80; Ὁ ψ1Π ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ἰὑΓ Οὐϊ 80 :᾽ ΤΩΘΆΠΙ ΠΡ ἃ Π6- 
οαβϑίίυ, πού δρεοϊαίθ, θυΐ γοϊδέῖνθ, ϑσῇαρϑ, ἴοο, ἐξ 
ΤΩΔΥ͂ ἸΏνΟΪν 6 {16 ποτα (ἤδη ἃ ργοπουῃοίηρ' (πδ΄ ΒΥ 
(Ὠληρ; }1}} 6 80 ; 88 ἰη [1Κ6 19, δ «σήμερον γὰρ ἐν οἴκῳ 
σου δεῖ με μείναι, ἀῃιὰ ΤΏ Δη. 92, 206. Αηὰ ἴπ (ἢ6 δορί. 
δηῇ ὙΠπεοάοιίοπμ, ἅ δεῖ γενέσθαι ΟὨΪΥ ἱπ|ϊηδί65 ᾿ ἢδὲ 
18. ἀθουΐξ ἰο ὨάρΡρθῃ, [Π6 τὰ ἐσόμενα. ΟΟΙΏΡΔΓΟ ν, 45. 
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᾿ 48, τοῦτο οὖν ποίησον ὅ σοι λέγομεν. 1 Α5ϑ8θηΐ {0 Ὠοά- 
ἀν άρσο, {πᾶς {}}18. 18 ποί (ο θ6 υπάεγβίοοί οὗ δι οτῖ- 
[διϊνα ορίβοοραὶ σοπ[ πη α (48 Βοῖηα ΖΘΔ]οίβ τη] ηἰδί ἢ), 
θυΐ οἵ ααυΐίοε."Ἑ Απά 80 (ἤγγϑ. αἷς συμβουλεύοντες 
ταῦτα λέγουσιν, οὐχ αἷς ἐξκιτάττοντες. 1 {Π6 βᾶπι6 ᾿ΙΡΉϊ, 
ίοο, τῃ6 ρᾶδβαρα 15 νἱονθαὰ ὈὉγῪῚ Βρ. Ρρᾶτοθ, Ψῇο αἷβο 
οὔβογνϑβ {πδὲ “ΤΠΘῪ δηὰ ἢ6 (88 ΔῦρΘδγβ ὈῪ [ἢ 5666])} 
1πουρῆξ τπδῖ δὴ δοίη Ρ ἢ θ6 ἀοπ6, ΏΣΟΒ Ν 88 ε- 
Ῥεαϊεηΐ, (ποαρἢ ποῖ ποοθββαγυ. ἢ 9 

98. εἰσὶν ἡμῖν---εὐχὴν ἔχοντες, “ΜΔ ἤᾶνα ὉΠῈΠ 118 
ἴουγ το ΠΟ ἢᾶνα ἃ νοῦν ΡΟ {Π6 πη]. ΤῊ15 ἈΡΡΘΑΥΒ 
[9 δ6 δῃ ἰἀϊοίοα] οὐ Ηθῦτον ἔογπι οὗ Ἂχργεββίοῃ ; 
βίησα ποιπίηρ πΚα τ ΟΟσΟΌΓΒ Ἰῃ τῆς (Ἰα881ς 8] Ὑνυ Ό Γ5. 
1 15 ΠΠπδίγαῖοα Ὀγ (Οὐπιββδῖ, ἴῃ 18 (οπι. Ηθῦγ. 198. 
Οἱ 186 παίυγα οὗ (ἢ1]8 νοῦ (6 (Οομητηθηίδίογθ ἃΓ6 

“4 Τῆυμ, ἰη (Π6 ΟἹά Τοβίδιηθης, ἰἢδ ογπηυ]α ἐλὶ ἀο 16 οἴδη υϑοὰ 
οἵ ννἱιαϊ 19 ργορηβεὶ οἵγ γεςοιηπιοηἀδὰ ἴο Ὀ6 ἀσῃθ, ὑοῦ (ἤδη οοηι- 
“παηάοά. Ὅμε Ἰαΐοτὴθ, ἤούσαναν, ἀγα οορηδίθ. Τῆυϑ νὰ πὰ ἴῃ (᾿ξ 
Ὀσαῖ ντἰεγβ, Ἔορϑοῖα! ν ΤὨυογάϊηεν, κελεύω ἴῃ ἴδ κεηϑὲ οὗ συνί!ε, 
Θχῃοτί, τοοστηποηά. Βυῖΐ ἴῃ αἱ (ἴγοϑθα οδϑ65 (ἢ6 ἰϑγῃ ἰῶτοϊνοϑ (Π6 
ῥάεὰ οἵ εαγπεεῖ αἰἰσῖοοα ἀπμὰ ῥτεβδὶὴᾳ τεροπιπιεπαἰϊοπ οὐ Ἔχμογίδιϊ οῃ. 
{ ΤὭεδδὲ ΟΝ 6 Γ8 ϑϑοτὴ ἴῸ δτα Ἀ]]Θὴ ἰηἴο ἃ νβεὰκ ἱπάυϊρεπος (του ἢ 

ἴσο ρβεδὶ δὴ εαϑεςιίση ἴο [Πεὶγ ον λαϊοὴ. Βυϊ δὴ δοουγαίδ γυάβ"- 
τηθηῖ οὗὨ (818 πιδίῖον ἀδροηβ ΟΩ οἰγειιηϑίδ ς65 ὑγῃϊο ἢ ἀγα πιϊδη 
“τοπὶ 8 αἵ (ἢϊ8 ἀδγ ; Ὀυϊ ψεγα νυν οὶ] Κηουνὴ τ1π6η. ΑἸΓΠουρἢ (Π6 ἰουτ 
ῥειοη5 ὨΕΤα τηϑητοηδα ἀγὸ γεοκοηθὰ ἴῃ 1ἢ6 ὨπθοΥ οὗ δοϊΐενειβ, 
φεῖ τη οἷν νονν ννὰδ Βυρετβιϊ ἰουϑ. 1 5 ἐνϊἀεηΐϊ τΠ αὶ (ἢ6 Αροπι] 68 δά 
σοϑεῖ ἰγουδὶα νυ τὴ ἃ παι, ποῖ ΟὨΪΥ παγθηδὰ ἰὴ {Π6 ννογυδὶρ οὗ {ππ6 
[μανὰ ὉΥ Ἰοηρ υϑε, Ὀυϊ ὈῪ πδίυγα νεσῪ δία θουη ἀπά υηίγαοῖδοϊο. 1 
ἣν γγόθδθῖο, (μδὶ [ἢ 656 ῬΟΥϑΟΏ8 νύεγα ᾿δῖθ σοηνοίβ, δηὰ {Πεὶγ ἤϑι [ἢ ννα8 
τπεγείοτε τνρεακ, ἀπ ἢσῖ ννῈ}} ἐβϑιὈ } 8ηθα. Οἡ τῇ 8 δοοουπί (ΠΟΥ͂ 

αἰϊοννοά τὸ ρου τη ἴῃ 6 νονν τυ ὨΙοἢ {πεν ᾿δὰ ΤΑΒΠ]Ϊγ τηδθ. Α5 ἴο 
Ὁ}, δ ποθ πὸ δὰ ἱάκϑη ἴΠπΠ6 νοῦν οὐ τη 86 1, οὶ ἔγοιῃ ἴη6 ἀϊοϊαϊδὰ 

οἵ οοηῃϑείεηεο, Ὀυϊ ἴον [Πεΐν βδακεθβ, ἴο ποβα οδἰτῸ ἢ6 ννᾶ9 ἰβάυ]ζεηΐ, 
δία οοπάυοϊ τηυδῖ Ὀδ γεΐεγγοά (ὁ οἴποῦ ῥσϊηοἶρ 68. [{ 15 ἰο θ6 οσθηϑὶ- 
ἀενέϊι, ΠΟΙ ΠΟΥ 818 τα ποῖ οἠδ οὗ ἴποσε ἰπα Πἔδγοηϊ οογοηο 88, 
ΜΠἸΟΝ ΔΙ ΕΕΣΒ ῬΡΕΙῸ αἱ ΠἸθογγ ἴὸ Οὔδετνο, Οὗ οὐὐἠδἶῖ. ΤΉΘΓΟ δϑοίγϑ, 
ἐπάεοεα, ἴο μαννα ὈΘ6η ταἰκοά νυνῖιἢν ἰϊ ϑοτηεί πίηρ ποῖ οοπμδοηδηῦ ἴο (ὨΣ 
Ῥγοξεββί σῃ οὗ δῇ : Ὀυζ 88 ἴΠ6 ἐπα οὗἉ ἰξ νγδβ δὴ δοῖ οὗ ἱπδηκθορίνιηρ, 
85 εὲ οὐβεγνδά οἡ (δ εἰ ῃμιίθθηϊῃ ομαρίογ, δηὰ ποϊῃίηρ ἴῃ (Πδ τσὶ 
ἐϑο ἢ τα! ΠἸαϊοὰ ορδίπϑοί ἔβίιἢ ἰὰ ΘΗ γίβῖ, Ρδὰ] αἰὰ ῃοϊ δεγΓα δ, ἔον {8 
εξλκε οὗὨ ἰεοδβιγίαρ ἢ μἱεῖν, ἴο κὸ ἴο {δε αἰϊαν, {παὶ δὲ πῆρ ποῖ, 
ὉΏΠΔοΓ (86 ργείοχὶ οἵἨ δἤδγιν, ρολυῖς ΠΙΒΊΒΕ ὑὉγ ϑδοτῆερο. Ὑαεῦ τ 
85 ποῖ, (Ὠετεΐογο, ἰαννξι! ἔον ἰπι ἴο )οη ἰδ [ἢ6 δΔηηυδὶ βδουῦϊ ῆἔσε οὗ 
Φχρίαϊση : δι (Πα ραγί οὗ αἀἰνὶπε ἡνογϑ ρ, ἴῃ τυ οἷν (18 γον δ0ἢ- 
δἰειοὰ, ἢ 8.8 δὶ ᾿ἰθεγίγ ἴο ρογξογ ὁσ ποῖ. ((αϊνίῃ.) 



- 
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ποί ἁρτοοά. Α Ιμρῖάθ, δαησίίυθ, Βοξζα, Οτοέϊι, 
Ῥεῖ, ν᾽ εἰβίειη, Μογυ5, Ὑ ᾿ἰβίυ8, ΗΕ ὁβθῃτα! ]ογ, δηᾷ 
οἴϊιοτβ, (ἢ Π{ἰ γ88 ἃ νον ΟΥ̓ ΝΑΖαγι[θϑηῃρ. ΟἸοΓδ, 
88 (ρ6118, Κσοῦβ, δηάὰ Ηοιησίοἢβ, βΒαρροβα ᾿ξ νγ88 8, 
υοέμηι οἱυὶΐο, απ ἀοτίδ θη οἡ δοσουης οἵ Γοσον γΥ ἔτοπὶ 
ἃ ἀϊδβογάοσ, οὗ 1θογδίίοη ἔγοσ βοῖὴθ οδδιην ; Ψ ΏΙΟΝ, 
ϑβοσί οἵ νοῦβ8 ΨΈΓΘ ΨΕΓΥ ἰγοαυθηΐ διηοηρ' (ἢ6 68. 
5366 {Π6 ῃοΐα οη 10, .18. 

24.. ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς, καὶ δαπάνησον, ὅτε. ““τιη- 
ἀογίακα {Π6 88π|6 δϑβί θποο ἔγοη ψ]Π6, ἄο. ἢ 
1Π6π|, Δ ΡΔΥ {ἢ 6 ]Γ ΘΧρΡΘη865 ἔοσ {ῃδ6π, (νὶΖ. οἵ (ἢ 
,80.8] 580] ΠΠ668,} οἢ. [ἢ οἷ Ὀοίηρ βϑῆανθη."᾿ Νοῦν {Π086 
Ψ00Ὸ0 ψεγα θουπα δΥ 50ἢ ἃ νοῦν, ἰδὐ {ΠῚ Παὶγ στον, 
ὅανο {ΠΘΙΏΒΘΙΨΘΗ ΠΟ ὈΓΔΥΘΓ ΤῸΓ ἸΏΔΏΥ ἀΔγ8, ΟΥὁἨ 66 ΚΒ, 
᾿ιοίοτο {πο Υ ̓πιθηάἀοα ἴο οὔδν (ἢ 6 5Δογιῆςα5, δἱ θεϊηρ 
τοϊθδαϑθά. ὅθε “οβερῇ. Β6}}. 1, 2, 16, 1. [τ νδ8, 
ΙΟΓΘΟΥΘΓ, Οιιβίοπηδγυ διηοηρ τ[ἢ6 «9678, δη νᾶ8 
Ἐπουρὰς δὴ ᾿πἀυ  Π 4016 πηᾶγκ οὗ ῥ᾽ θΕΥ, [ῸΓ ρθγβοηβ ἴο 
να ἴῃ δυβέιηθησα ζοσοίδογ' ευἱέζ ἐἦοδε τοῖο μαά κπάεν- 
ἐαζεη α νυοῖῦ οἵ τἰῃϊ βογί, δηα ἴο ΡΔΥ {Π8 ἜΧΡΘΠΒ568 οἵ 
το βδοσιῆσθθ, Ὑἱοἢ ἴῃ σοῦ Ὀουπὰ ἴο οΥεδν οπ 
{Πποῖγ Ὀεΐηρ ΤΟΓΠΊΔΠῪ 5μάνθη ἴῃ (π6 ἰδρ]6, δπὰ σο- 
Ἰοαβϑά ἔγοιι (Πθῖγ νοῦ" 

ἘΞ )οβερδιβ ηἡοΐ ΟὨΪΥ [6116 ὕὉ9 ἰῇ ΒἜΈΏΘΓΑΙ {Ππ8ὲ ἰξ να8 οὐβίοΙ Ὁ ΓΥ 
Ψ᾿ΌΠ ῬΡΟΙΒΟΏΒ ἰὼ ΘῺΥ 5:9 ΚΏ688 οὗ αἰδίγεδββ ἴ0 τηδίζα νον, βηἀ ἴο βρεηὰ 
δἴ ἰεδϑῖ {ΠΥ ἀᾶγ8 ἰῃ ἐχίγδογαᾶγγ ἀενοιίοηβ, (Βε]]. Ζια. ]. Φ. ς. 1ὅ. 
δ 1.) Ὀυϊ α͵80 βαγ8, (Παὶ ννῆθη Αρτῖρμα σδῃγα ἴο 76 γ0.88]610, ἢ οὔἶεγοά 
ϑδοτίβοοβ οὗ (πΠδηκορίνίηρ,, ἀπὰ ογάεγεα 8 ρουκΐ πυτῦεῦ οὗ ΝΆΖΑΓο 5 
ἴο ὕ6 δῃανοὰ (Δἠῖϊαᾳ. 1. 19. ο. 6. [4]. 5.7 ὃ 1.) ; ἃ Ρῆχδδβε Ὄδχϑδοῖν Δη- 
δινετίηρ ἴὸ τμῖ8, ἔγου πεηοα Ὁ. [δγάηον (Ογοαΐδ. Ό. 1. ας. 9. ὃ 7. 
νο]. 1. ». 473, 474.) νεΙῪ παίυγα! ἢν ἀγρασ8, (μα το Ὀ6 δἵ οὔδγρεβ νυ τὶ 
ΝΑΖΑΙ 68 ννῶ8 ὈοῖΙ ἃ ΠΟ ΏΟη ΔΠα ΨΕΙΥ͂ ΡΟΡΪΔΡ (Πίηρ' Θιῃοηρ (ἢ 6 
ψφεννα8. Το ἰεδγηρα ΥΥ 1ἴϑμιβ Α'5ο δαδ ἰοηρ βῖποα ριοδυςεά ἃ τηοβῖ ἃρ- 
Ῥοδὶία μᾶβϑαρα ἔγοιῃ Μίαϊπ)οηΐάθθ, ἴῃ τ ΒΟἢ ἢ ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ 8όδεσίβ, (μα 
ἃ ῬΟΙΒΟῚ ννῖ)0 νν8 ἢοΐ ᾿ἰπηδοῖ ἢ ἃ Ναζαγιίθ, ωὐἱρὶτ Ὀἱηα Ὠίγ861 Ὁ ἃ 
νοῦν ἴο ἴΔΚε ραγί νυ. οὴα ἰπ ἢἰθ βδουῦῆςθ. (719. Μεϊδίθῃλ. ο. 10, 
6.8.0. 149.) ὙὍηβ οἤδγρεβ οὗ ἰἤδβε ἴον ΝδζΖαγίίοβ υνου δὰ ὃς {16 
Ρεῖος οἵ εἰφϊ Ἰαπγῦβ Ἀρὶ ἴΟΌΓ Γδπιθ, Ὀδδί 88 οἱἹ, θοιγ, ἃς. (Νυτοῦ. 
6,14, 158.) (Βυάαγἐμε.) : 

ΤΉοΒ6 μαββϑρ 68 οὗ Μαϊιοηϊε8 δῃὰ «“οδϑρίυ8 (οἰτοὰ ὃγ Ῥεἰδἴ6:}) 
ΔΙῸ 88 ἔθ ονυϑ.0. ΝΆβυ. 9, ὅ, 6. Εἔσοε ἐρῸ Ναδζίγευϑ; βου τὶ 
τί σαάδπι Ναζίγαι--- οὐ ταύϑηὶ ΝαΖίγοιι αἰταϊάἶα ἐχ ρᾶγίθ. 100- 

ΨΟΙΩΥ. Ε 
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4... καὶ γνῶσι πάντες---ἐστιν, “(δὶ Δ11 πδὺ Κηονσ 
ἴ8ὲ ψ δὲ {πο πᾶν ποτὰ σοποσγηΐος {Π|06 ἰῷ κο- 
ἑλίπρ ((. 6..15 [Ἀ156). ὙΠΐ8, ἴοο, 845 {(Π6 αἷν οὗ ἃ ρο- 
Ρυΐαῦ ΡΏγαβθ ; ἰπουσὰ Κυΐποεὶ γολαγκβ (ἢ δὲ οὐδὲν λό» 
γειν 18 ἃ ἰοτιγ]α πι56 ἃ Ὀγ (Π6 (Ἰαββι αὶ ̓τιῖογβ οὗ νπδΐ 
18 (Ἀ186,. οΥΓ, αἱ ἰϑαϑί, προγιποηῖΐ, δῃὰ μοί ἰο {ἢ ρωτ- 
Ροβθ6. Αῃά δ τγεΐοιβ ἴο Βδρῃοὶ Ο088. Ροϊγὺ. 486. 
δηἀ (αϑαυδοη οα ΤΠοορῆγ. (ὑμᾶγ. 7, 1. Βιυΐ, ἰπουρῇ 
ἐπα Ρἤγαϑθ 18 (ἢ 8826, γί (ἤθτο (Π6 τ)86 ψγᾶ8 (1 {δἰ ηΚ) 
ἀϊδγοης ἔτοπὶ ν μᾶΐ 6 πη ἤσθΓα δηά ἰη Εοπα 4. 16. 
(1], δ, 426. 6, 16. 

24, στοιχεῖς καὶ αὐτὸς τὸν νόμον φυλάσσων. Στοιχεῖν, 
{κ6 περιπατεῖν αἱ 21, δῃὰ ΕἸβονῃο ΓΟ, 8 ἑοσιηθά οὐ {ῃ6 
Ἠοῦτν. ΠΟΤῚ, ΜὨΙΟῆ ἰ8 864 οὗ λαδὶές οὗ εδοἰΐοη, [τἴρ, 
δηή οοηάιοί. ΤΠ6 ῥγαβθηΐς Ὄχργθβϑίοη, στοιχεῖς τὸν 
χόμον φυλάσσωον 18 ἃ ΒΟΙΠΘΎἮΔῦ Πα ἢγραϊασο ἔος 
στοιχεῖς τῷ νόμω, “ΜΚ ἴῃ (ἢ ἰατν.᾿ 

25. περὶ δὲ τῶν πεπιστευκότων, ἅς. Τα δὲ. 15 ΠΟΤ 
δαἀνογβλέῖνο, δΔηα {Ππογοΐίοσθ οὐρῇ ποΐῖ ἴο πανα Ὀ60Ώ 
πορϊοοιοά ὈΥ οὖν ΕὨρ  βῃ ΓΔ Β᾽δίογβ, οβρθοῖα ν 88 
ἢ βίδη 8 ἔοσ ἃ ἡ οΪθ ϑθηΐθῃσθ, ϑιιοἢ 88, “" 186 σ486 ἐ8 
ἀϊδδγοηι ψ τ γεβροοῖ [ο [Π6 (ὐθηι1|68 ; ΟΓ, Τοβρϑοίηρ; 
{π6 Οεη 1168, ὁπ ἐλδ οοπέταγῳ, σῷ αν ογάδιηβὰ (88 
γοῖι Κπον) δῃά ἀδθοϊα θὰ ;᾽ Βιηξίηρ {Πογοῦγ, {πδὲ τΠΘῪ 
τηοδηῖϊ ποῖ ἴο 8[16Γ {Πδι ἀοἰογιηδίϊοῦ. 

. Ω5, μηδὲν τοιοῦτου τηρεῖν. ΤΉ 686 ψοΓ8 ἅτὸ οπιοὰ 
ἴῃ ϑοπθ ΜΚ. δηὰ  δγβίοῃβ, δηἀ ἃγε γοραγάβα 88 ἃ 
δοῃοϊ ὈὉγῪ ΜΙΠΠ δηὰ Βοηροὶ, θυ ψιουΐ γθαβοῦ. 
ΤΠοΥ Πᾶνα ἃ τοίθγθοηςο ἴο [6 ψογάβ οὗ {πΠ6 ἀδογθο, 
μηδέν πλέον ἐπίθεσθαι ὑμῖν Βάρος πλὴν, ἂς. Φυλάσσεσ- 
θαι, ἐο δειυαγα οἱ, αὐυοϊά ; ἃ8 ἴῃ 2. Τίη). 4, 1δ. δά 
ΤΒεοογ. [ἀν]. 16, 71. δες Ὠγεβὶς. Ν. Μ. ρ. 499. 
(Κυ!η.) 

20. τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς, 1. 6. “«ἢα 
Ῥαρϑη ἴο οὔβογνα {6 γϑὶ!ρίουβ γιῖεϑ ψῃς ἢ μον ἀϊά 
ΨΠῸ0 γα Ὀουηά ἴο ἃ νον. ΤὍΤΠ6 ὑποἷς οὗ [ἢ 18 γϑῦβα 
18 ΨΟΓῪ 11} υηάοτιβίοοα ὈῪ (Π6 (ὐοιηπηοηϊδίογβ, ψο 

βερὴ. 19, 6. 1. εἰς Ἱεροσόλυμα δὲ ἐλθὼν χαριστηρίους ἐξεπλήρωσε 
θυσίας, οὐδὲν τῶν κατὰ νόμον ἀποχιπὼν᾽ διὸ καὶ Ναξωραίων ξυρᾶσ- 
θαι διέταξε μάλα σνυχνοὺν. : . 



“ 
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ΤΩΣ Θ]οὐΒ}γ ἀἰβος 'ῃ οριηΐοη. ΟΟὐγοέϊμδ ἢα5, 1 {{ΠπῈΚ, 
μεϑὲ ἀἰβοοσηδα {Π6 {Γι16 8686, Οὐ ἢ ο056 ΟὈβογνδί 8 
ΔηἋ (ἤοπ6 οὗ Κυϊποοὶ {δ6 10] Ἠὁὶηρ Ἔχ ρ  δη δι! 0.8 8 ΓΘ 
ΟΒΙοΗ͂Υ ἐοσιηθα, 

46. Διαγγέλλων, “ φ᾽νιπρ' ὨΟίο6 ἴο [ἢ 6 ῥτγ᾽ 6808 δἱ (6 
(6π!ρ|6, (πα΄ Π6 8 Κεβ Ὡροῦ δι π861} 8ὴ ΟΠ] ραίϊου ἰο 
ΔΟΌΒΕΠΘΏΟΘ, ΡΓΔΥ͂ΘΓ, ὅζα. ἴῸΓ δενδῆ ἀδυβ." ΕῸΓ ΘΥΘΙΥ 
Θῃ6 (48 ΔΡΘΔΑΓΒ ἔγοπι Νυπ. 6, ὅ.) 88 δι ΠΡΟΓΥ τὸ 
ἔχ οὐ {6 ρΡογὶοα οὗ [818 νοῖῖνα δΌϑ.] 666 : δΔηἀ Βοῦῖα 

νὰ ποίϊσα ἔοσ α τυδοἶ, δΔῃ ἃ βογθ [9Γ ἔτσο οἵ ἐΐγοδ. 
ΟὟΥ {Π6 ΓΟΔ90ἢ ὙΨὮΥ 8 ποίο6 θοιἢ οὗ ἴΠ6 ΘοΙηΒΊΘΏςΘ: 

τηθηΐ, Δη6 ἐογι δίῃ οὗὨ {18 ροσίοα νγἃ8 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ 
ἯΆᾺ5 [Π18, (πὶ ψ{ΓΠ τοϑροος το {86 )Ογ,Ἐ 6 ἴΠ6Γ ᾿ψ88 
ΡΓΟΌΔΙΥ δοιη8 ΠΟΥ ΠΟΥ οἵ ““οοπϑεογαΐΐηρ ἰο ἐδθ 1,ονὰ 
ἐδε ἄαψε οὐ δοραταίζίοπ (β66. ΝαΡ, 6, 12.): δῃᾶ 88 (0 
1Π6 ἰσέξεγ, β'πῃσθ βδουιῆσοβ γα ἴο 6 τῇδ οἡ (6 
ἀδν οἵ Ηθογδίίοη, 1 8 ὩΘΟΘΒΒΑΙῪ ἰῃαῦ [Π6 ᾿ΓΙοβῦ 
δου] ἁ μαννα ηοίς6, ἕη ΟΥΟΓ ἴο ῥγονιἀθ ἢ ν] ο  Πη8. 
ϑδθ Νυθ. 6, 18. Ῥαι], 1 βθρ}8, σ0ὸ ἢχορά {Π6 ρ6- 
τἷοά οὗ ἢ15 νον, {πδὲ 1 βῃου ἃ σρδβδο δἱ [ἢ 6 βδ1η6 {16 
Ψ ἢ (Πδὲ οὗὁἨ [686 ἴ00ΓὙ τδῆ. 

460. ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τ΄ ἁ. το. ΟΥ ἴΠ686 ψοτάς 
Ἐ Βανθ.βθθ ΠῸ βα( βέδοίοζσυ δοοοιηΐς, Βγ [6 ἐκπλήν» 
βωσίιν, ὅζς. ΓΏΔΥ ρου ρ5 6 υησοτγϑίοοα [(ἢ6 {1π|6 αὖ 
ψϊοἢ [86 νοῦν ἐδέθη οοπιριοποίηρ ποιὰ μ6 σοτηρ!εΐδά, 
πα {Π6 8δογιῆσθβ οἥδγοά ἴοσ δᾶοῖ οἵ θη). ΔπΥ 
ΟἴΠΕΣ ἜΧρ  δηδί ἢ οἰ ΠῈῚ 6 η645 ἴο ὨΠΟΘΏΒΘΏΒ6, ΟΥ ἀο068 
σἱοϊδησα ἰοὸ {86 τογά8. Ἕως οὗ, αὐ εὐλὶεῆ. ὅι6 [λ|κ 
15, 8. ΦΦ, 16 ὃς 18. σοί. 9, 18. ΒΥ προσφορὰ ἰξ 
μΝ ποϑιῖ {Π6 βδοίῆοο (1Κ6 [Π6 ΗρΘΡγ. ΓΙΣ ἴῃ 
8 40, 9.), ΟΓ θυσία; ἃ8 ἴῃ ΕΡἢ.68. ὅ, 2. 
,Φή. ἐν δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι. ΤῊΘ 

ΘΓΓΟἾ6 ἰΘγ γοίδγϑ ἴο {86 πωηεδον οὗἨ ἀδγ8 ; α8 ὁ δουοη 
δα ὈΘΟρη τῃϑηςοηρα : ΨὮΘΏ, ἴη ἔδοΐϊ, 1 Παά ποῖ : 8 
ἸΓΓΘΡΌΪΑΣΙΥ ΝΟ ΙῪ ἐγβαυβηὶ 1 (ὴ6 ρορυΐαγ βέγ 16. 

. Φ7. οἱ ἀπὸ. τῆς ̓ Ασίας Ἰουδαῖοι, ““ 1ὴ6 716 ν85 οὗ Αϑιῖ8, 
ψἢο δά οοιῃθ ἴο {Π6 [δδει." {18, ἴοο, 18 1ἀἸο(]10Ά]. 
Τς (οά. (δῆς. δἀ45 ἐληλυθότες, ψὨϊοῖ 4 Οἰαδεὶοαϊ, 
ΣΟ σου ὰ ργοθδῦ]Υ πᾶνα Ἔχριθδεθα. Συνέχεον. τὸν 
οχλον. Τἢ6 (ὐοά. Εἰ, ᾿δ8 συνεκίνησαν, ΜὨΙΟὮ 15 8 ρσἶφαθ,: 

Ε2 
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(πουρὶ 10 Θογγθοῦ τοργοϑθηῖ8 (Π6 86η886.0 Ηδστα [ἴὲ 
νοῦ ά ποῖ θ6 δαϑὺ ἴο βηά δὴ δχϑιῃρὶα ἜΧΔΟΙΥ ἴο [Π6 
Ροΐηΐ. δοἢ]θυβηογ, ἴῃ ἢ]8 [6Χ., σοίδγβ (ο Ποηγοβίἢ.- 
740, 14. συγχεῖ ὅλην τὴν πολιτείαν. Οὐ ἐπιβάλλειν, 
ὅχτς. Β66 Ἃἢ6 ποίθ οὔ Μίαιί. 96, δ0. “ἢ 

28. βοηθεῖτε. ΟΥ̓́ {Π18 ψογὰ ἃ νϑῦῪ :πα!Πἔδγοηΐ δ6- 
σουηΐ 18 σίνοη ὈΥ {Π6 Οοιηπγχεηίαίοῦβ αηὰ [,δχίςο- 
σιΆΡΠοΓβ. ϑοδΙθυβηθγ, ἴῃ Π15 [,6Χχ., 1618 υ8, (οη ἴδ 
δυ Ποῦ ν οὗ [πΠ6 ὅοδοὶ. οἡ Εαγρ. ΗΙΡρ. 770.) ἰΠαΐ ἴὲ 
βίρηϊῇθ5 μετὰ βοῆς θεῖν, ἴο γτῶὰπ υυἱέλ α φἠομέ. ΑἸ 86 
τηοϑί οἵπος Οομπηρδηίδίοτβ. Βιυῖΐ (ἢ18 ἀοοίγηθ οϑπ 
ΟἾΪΥ Ὀ6 τηθϑηΐ ῸΓ ὕογ8, ποΐ Ὡθϑη δοίη νδι 1688 
Δυϑαγα 18 (Π6 αχρίδηδίϊοῃ οὗ ἢ εἴ8., ““ἴο τυ ὺρ αέ ἐλῤε 
ἁδοιέ οὗὁἨ [Π6 ορμρτγεβϑβθᾶ, ἴογ {π6 ρυγροβθ οὗ δεϊρίηρ; 
εἰϊθ πὶ." Βιυῖ [10 διῷροδθ 50 πιμιοῆ ηιθαηϊη 8, 18. ΨΘΙῪ 
ἢδγβῇ ; δηᾶά (Π6 βιρῃηιοδίοη ψου]ὰ βθθπὶ σοηΐΓαΓΥ ἰὸ 
ΘΏΔΙΟΡΥ. [{15 {ἰπ|6 (Πδι οὔν ΒΙΡ]1ο4] βομοΐατβ δῃουϊὰ 
Ἰραγὴ {παῖ βοὴ μά οἴποῖ βιρηϊβοδίιοπβ Ὀθδί65 (δῖ. 
νυ! οἢ τον ἤᾶνα 4}} Ἰδαγηΐ δὲ βεῆοοὶ, πδιη θυ, α δἠομέ. 
Ἐτοῖ ΠυΏΘΓΟΙΒ ραββαθ8 οἵ {πΠ6 δομοίαβί οὴ Τυσγά.. 
(48 ίοηι. 1, 188, 6. 8999, 6. δὅ89, 9. 757, 1. 759, ὦ. 
477,11. 660, ὅτε. 6α1ϊ. Βανθγ.) 1 ἀρρθδγβ ἰῃδὶ βοὴ 
88 ΟΓΙΡΊΏΔΙΥ 866 1ῃ [Π6 86η86 ψῃϊοἢ βοηθεία δἴοΓ- 

,. ῬδΓΔθΒ. ἤογθ, πδιηηθῖΐν, αδοϊδέαποο. δὸ ἰἢ6 ΗἩοηιϊογὶα 
ΘΡΙΠοὺ βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος. ὅδ66 «3580 Τἤροονγ. [ὰ. 
10,9ῷ38. ΤΠ6 ὁην ΟΥοΒ (48 ἔτ 88 1 Κη) ΨΜ0}0Ο. 
αν Ὀδθὴ ἅνᾶγ οὔ {Π18 βρη ποδίίοη ἃγὸ Αθγοβοῆ. 
Δη8 Βρ. Βἰοπηῆοθϊ ἃ οὐ 2 βου! Αρδϑη). 1820. πρὸς 
δώμα δεῦρ᾽ ἀστοῖσι κηρύσσειν βοήν' Μἤδγα (Π6 ᾿οαγηοὰ 
Ῥγοϊδίβ οἱἱθ8 δ ύβοῃγὶ. ϑιρρ. 7256. εἰ βραδύνοιμεν βοῇ 
δΔηΐ Ηοῃι!. ()ἀγ88. 10, 182. ὦ φίλοι, οὐκ ἄν δὴ τις ἀν᾽ 
ὁρσοθύρῃν ἀναβαίη, Καὶ Τείποι λαοῖσι, βοὴ δ᾽ ὥκιστα γέ- 
γοιτο. Βοηθέω ἱΠεΓοΐοτο 8]ρη 1 65 ργορουν ““ἴο Γμη ἴο᾽ 
ΔΏΥ ὈΠ6᾽Β 8858]ϑίδησο, ἴο ΓᾺΠ ΙΓ 8581]5ίδ 06 :᾿ δηὰ 1ῃ. 
{Π||8 86η86 1 ΟσοὺΓ8 ραγῆδρ8 δὴ ἢυπαγρα {{π|68 ἰη Τἢα-: 
σα 4695. Τῆδ ραββαρα οἵ Αὐβίορῃ. 4, 51., οϊεα δγῪ 
γγ οἰβίοίη, δε ]θυβηοσ, δη Κυϊηο6!, ἰ5 εογγμρέ. Μοτθ. 
ἴο [6 ρυΓρΡοβ6 ἃγθ ἴῃς [Ὁ] ονῖηρ οἰἰοά Ὀγ ΥΥ εἰβίθιη." 
Ἰϑεπιοβίῃ. Μ|Ιά. Ἔχίγ, ἐάν τις ὑμῶν ἀδικούμενος ἀνακράγη, 
προσδραμοῦνται καὶ παρέσονται βοηθοῦντες. ῬοΪγ. 2, Ρ.. 
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1408. σἱ δὲ Βοιωτοὶ τὸ μὲν πρῶτον ἠξίουν ἄγειν αὐτοὺς 
ἐπὶ τὴν ἀρχὴν" Οὐδενὸς δὲ προσέχοντος. ἀνεβόα τις τῶν 
ξένων" Ἐοήθεια, συνδραμόντων δὲ τῶν ἐγχωρίων, ΑτΊδ- 
ἴορῇ. 1,γ8:8:. γείτονες βοηθεῖτε δεῦρ. ΦΘ. " 

28, κατὰ τοῦ λαοῦ, “' ἀραϊηβί, ἴο [ἢ6 1Π]ΌΓΥ οὗ, {18 

ῬΕΟΡΙ6 (Πατεῖ υ, {Π6 716.}5}, ὈῪ ἀεηνγίηρ {μ6 πὰ ἐχοϊϑῖνα 
δατη!δης6 ἴο τπ6 θοηθῆϊβ οὔ ἴΠ6 Μεββίδἢῃ 8 Κρ ομ." 
Τοῦ τόπου τούτου, ““ {Π15 βαογοα ρΙδοδ (ΒρΡΟΚΘη δεικτικῶς), 
{Π6 ΤοΏρΡΙο ;ἢ νῖΖ. ΌῪ ἀδηγίηρ {π80 [ΠὨ6ΓΘ 18 ΔΗΥ Π16- 
ΓΙ ἴῃ 580 1ῆσ68 ΟΥ Θχίογηδὶ γιῖθβϑ, ἴο Ὁ6 Ῥογίογιηβα δ 
αην δἰαίοά ρίαοο. Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν, καὶ 
κεκοίνωκε τ΄ ἃ. τ᾿ τ. ΤΠΪ8 πᾶν θ6 απάοτβίοοά ποῖ οηἱδν ἐΐ- 
ἐεγαΐίν, ΟΥ̓́ Ττορίπιαβ (ν. 20.., θαι βιφσγαϊυείψ ; 88 [λ6 
δχργοβϑίοη οὐ τ1ῃ6 Αροϑι]ε, “" ϑγαϊκιπρ ἀόονῃ [86 ν}} 
οἵ ραγεοη." [Εἰ 8 Βοδγο ον ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴ0 γϑηλὶ ἃ ΠΙΥ͂ 
Τοαδάογϑ, (δι (6 (δη.} 1685 οσο δά μτθα ΟὨΪγ ἰηῖο 
ὉΠ6 σργίαίη σουγί, ψὨΙΟἢ ᾿ψ͵8 βεραγαῖοά ἔχοι {παῖ οὗ 
{π6 76 ν)}8 ὈΥ ἃ ρδγιοη ψν4}}, ψθῖοῃ μα ΠΟΙ Π.Π8 
ῬΙαςοά δἱ Ἴσογίδίῃ ἱπέεγναὶθ, ᾿πϑογιθθα (48 9 βορῆυβ 
[6118 τι5, Β. ὅ, ὅ, 9.) μὴ δεῖν ἀλλόφυλον ἐντὸς τοῦ ἁγίου 
παριέναι. ΝΟΥ͂ [ἢ6 ρΡΘΠΔΠΥ οὗ δὴν Οὐθηί 8 ρϑβϑίηρ 
{δὶ θαγγίοῦ νγὰ8 ἀδαΐᾷ ; ἃ8 6 ἰβᾶγῃ ἔγοπῃ ῬΏ1]ο Γορν. 
Ῥ. 791. θάνατος ἀπαραίτητος ὥρισται κατὰ τών εἰς τοὺς 
ἐντὸς περιβόλους παρελθόντων. . ΠΡ ἢ 
. 98, Ἕλληνας. Ηρτα (Κυϊηοεῖ οὔβογνεβ) χὰ ἤᾶν6 
1Π6 Ῥ]υτα} ἔὸσ 1Π6 βίηρυ]αγ, ΟΥ̓ Δὴ Ὠγρδγθοΐθ γραυθηΐ 
1η {ΠπῸ ΡΟρυΐαν Βι}]6. 866 1Π8 ποία οῃ Μαῖι. 27, 44. 
ε: 920, ἦσαν γὰρ προεωρακότες---ὃ Παῦλος. 1 προεωρα- 
κότες Ὅθ (Π6 γι τοδαϊηρ, [Π6 ΜοΓὰ 18 δι ρ] ουϑά ἰῃ ἃ 
5686 ΨΠΙΟἢ 1 σδη Πηά "0 εὐλόγο οἶδα, ἀπ ΜὨϊςἢ ἀθγ 
ΒΘΘΠῚΒ πΠοΐ ΝΘΙῪ 81:1 {4}}]6, βίησε 1 ψουΪα τα Γ ΔΡΡΙῚ 
ἴο ναὶ 88 ἀ0η6 Βοπη6 [1π|6 θοΐογο, δηά ποῦ ΓΟΟΘΉΪγ; 
1 σδῃῃοῖ θυΐ βυβροοί {Πᾶΐ ἐΠ6 γοδάϊηρ οὗ δὴν ΜΆΝ., 
Ψεγβίοῃβ, Βδίμογβ, δηὰ ἘΔΙΠΟΏ8, δηα δβρθοία!]γ (ἢ 8 
“Μαυϊραῖα δά (μγυβοβίοιη, ἐωρακότες, 15 6 γ΄ Ο16. 
ἽΠ6 τρὸ 8868 [ ἤδνθ δυίβθῃ ἔγοπι [ῃ6 γὰρ ῥγθδὲ 
φτοὐΐηρ; βίηοθ (86. ΔρὈγον: δι! οἢ8Β ΓΘ ὝΘΓΥ ΒΙΠΉΠΔΓ. 
πε μοιὲ [ἢ 6 προ, 411 ψ»}}]} Ὀ6 τιρἢέ. ' 

49. ὃν ἐνόμιξεν, “«ψῇοπι {πον {πουρῃῦ Ὧθ ΠΔα 1η- 
ἐτοάἀποοά ἰηΐο (6 Τεπιρία." 18 ϑῃου!ά ϑδϑίηῃ ἰο 

" 
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ᾶνθ Βθεμ πΙογοΐγ {Ὧ6 (ΔηὸΥ ὁ τπ6 υμΐραθ, Τὸ 
ῬΠΟΓΘ ΠΈΡΙ σοῦ α ([ {πῖηΚ) υηάἀογϑιδηὰ (6 ΚΘ- 
Ρτοδοῦ ἰῃ (πὸ Ξ']ιγαίίἧοο βθϑθ ψηϊοῖ Ε ἤανα δῦονο 
βιισραβίαα, 
᾿ 930. ἐκινήθη ἡ πόλις ὅλης ΤἬ5 νοῦ 58 οἴθη πϑ8ο(, 
ῃοΐ ΟὨΪΥ͂ οὗ πιοΐξΐοη, Ὀαΐ, 88 ἤδγα, οἵ εὐπιπιοίίον δῃὰ αδ- 
ἐμγδαποοθ. “ΓΘ πιοβί δρροβιίθ οὗ ΥΥ εἰϑί δἰ π᾿ οἰ ἰδίου 
15 ΡΙυι. 2,486 ἘΞ. ἜἜο ψδιοῖ 1 δἀά Τδυςγά. 8, 83. 
1η1{. πάν τὸ “Ελληνικὸν ἐκινήθη. ὅ66 [τιηϊδοῆ. οα Ηε- 
τοάὶϊ. 1, 8, 1ὅ. : 

80. καὶ ἐγένετο συνδρομὴ. ΤΙΐ8 ψοτὰ 15 ΒΟΙ]ΘΕΠ165, 
858 ἤσζθ, υϑοά ἴῃ ἃ Ὀ84α 86η86, ἰο ἀδποῖθ τἰϑέρειθ 60}- 
σΟΏ 7866 ; ΘΧΘΙΏΡΪ68 οὗ νη ϊοἢ ἀγὸ ργοάυςοθά ὃγ εῖ- 
βίϑϊη ἔγοπι Αἴπϑη. 9212. τοῦ ὄχλου συνδρομὴ. [τοθοΣ: 
β5: 5. ΕΧ6. συνδρομὰὶ καὶ λόγοι ταραχώδεις. ΑΟὨΠ]. Ταῖ, 
ὅ. Ρ. 839, θόρυβος πολὺς καὶ συνδρομὴ. Ατ᾽βίοί. ΒἼσί. 
8, 10. Φυσίῃ 10, 190. 1 δδά Τμυογά. 0, δ7. τοῦ 
ὄχλου ξυνδραμόντοφ. 
80, εἶλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ, ““ἀτον Ἀϊὰ ουὖΐ οὗ 
{π6 ΤοΏρΡΪ6 :᾿ἢ ἴῃ ογογ (48 ΟΠεγβοβίομι σὶρ ΒΥ δυρ- 
8685) ἴο ἀνοίά ρο]]υὐηρ (ῃ6 Το ρ]6 1 ἢ τυγάθς ; 
πα 4«͵80, 1{ βΒῃου α 86θ, ἰο Ὀ6 πῆοσα υηγϑδιίγάϊηθα 
{λπ [Π6 Ῥτ68(8 δηὰ [ϑνι[68 οου]ά ἀθοθη Εν ρόγι ς 
ΠΟ ἈΡΡΘΑΓ ἰο αν οἰοβθά ἐπ6 ἤοοῦβ, ἴῃ ογάου ἴο 
Ῥγαβεσνο (Π6 Τδηρῖθ ἔγοι ρο! υἱ]0η, δθα θ6 (βουρδς 
ἴο δανθ ΠΟ Πδηα 1 τ βαίονον τσ ΘηΒ816. 

81. ἀνέβη φάσις, “ Π6Γ6 τοοηΐ Ὡρ 8 τορογὲ ἰοὸ (δο 
ςδρίαἰη. Τα ἀνέβη ἢδ8 τεξδγθησθ ἐο [6 Πιρῇ βιία- 
αἰϊοη οὗ (86 [ογίγρϑ οὔ Αηίοῃϊα, ἐπα οἰϊδα οὶ οὗἉ 76εῖ.- 
βαΐθιη. Φάσις (το). Φάιο, ἐο ἐοἶΐ,) 5ἰρσὈ1 8668 πὸ τθοσα. 
ἰῆδη 4 συπηοῦζ ΟΥΓ τοροσζῦ, Κὸ οἷν ἑαΐο, ἴσοι ἐεἰΐ ; Ὀαὲ 
δἰμηοβί δἰ γδυϑ 1 ἃ δαά Β6Ώ86, 8βιιοἢ 8ἃ8 8Π ἀοοιιϑαξίοη, 
ζο. Τῇ ψοχσὰ 156] 185 βοίάοιῃ ἐοιιπά Ἔχοθρί 1 [Π6 
Ιδῖογ Ὑτ 6 18. 

82. ὃς ἐξαυτῆς, ἐπιπιοαϊαξείν, βαὉ. ὥρας. ΤΗῊΪϊ 15 
οἰ ον υϑοα ἴπ (Π6 ἐδέθη" ὙΓΙΘΙΒ: [86 ΘΑΓΙΘΣ ΟὨ 68 
τοίοσ ἐξαῦθις οὐ ἐξαῦτις (ψ Βῖοἢ, Που ον, ΒθοΩΒ [0 
6 ἃ σογτυρίοη οὗ ἴΠ6 οἰ). Οὖ ,ογέλιοξἐϊ '45 ἃ 

Β' 1187 ΟΥἹΡΊΩ. ἊΝ 
. 82. -κατεδραμεν ἐπ᾿ αὐτοὺς. Τἢ8 ποτὰ 18 αἴξ 6πι- 
Ῥίογοά 88 ἃ ΠΣ ΠΑΓΥῪ ἴσγηι; θα ἴπ (ἢ 6 ΟἸΔ881. 8] τγῖοΓ5 



ἄ|τ8 ΟἹ ΤῊΝ ΑΡΟΒΤΙΕΒΘ, ΓΗΑΡ, ΧΧΙ. γὶ 

11 ΒΙΡΏΪἢ68 (0 γε ἄδιση,, οὐενΥ μη, γαυασο, ξογασθ, δια. 
Ήρτο [Ὁ τπηθδῃ8 10 "παῖδ αἢ αἰξαοῖ τροη, (ἰἰῖογα γ, (ο 
γὯὩ αἱ); οὗ ψ ὨΙΟἢ βρη ποδίοη  ΚΠΟΝ ποῦ ὁΠ6 νν6}}- 
ἔουηάοα δχϑιηρίθ. 
- 89. ἐπαύσαντο τύπτοντες τὸν Παῦλον. [{ 18 Βα14 1ι15ὲ 
θοίογθ, “ τυ ψοηΐ δροαυΐ ο ΚΙ] Ὠΐπη ;᾿ ψΒ]Οἢ {ΠΟΥ͂ 
ἱπίθπαδα ίο Ἰἰὰνς ἄοῃθ, 485 γ. Τὰροοί ἢδ8 οἷ» 
βογνϑά, Ὦν ψῇδί (Π6 96 »}8 ΨΘΓΟ ι866 [0 (8}} ““ἐἦθ δοαΐ- 
ἐης ΟΥ ἠδ γοδοῖς," ἴθ ψὨϊςἢ (ΠΟῪ ἀἸά ποῖ δέαν [ὉΓ ΔῊῪ 
Ἰεραὶ ργσςθβ8, θαΐ μανίηρ ἰουπά {πὶ δὴν Παὰ ρῥτγο- 
ἴληθά {π6 ἴ6π10]6, [ἢ 8 ρθορ]θ γυβῃβα ἱπηηηθα δία Υ 
ὍΡΟΙ ἴδ, δηα πανίηρ ἀγασροα (ἤθη ουξ, θ6δΐ {Π6πὶ 
ψ 1 Βἴανοϑ δηἀ βίοῃθϑβ ἴῃ βυςἢ ἃ συ] τηδηηοῦ, (Παϊ 
{Π6γ οἴδη ἀϊοά υπηάδογ {Παῖς μδη 48. (Ποάάτ.) 

88, ἐκέλευσε δεθῆναι ἁλύσεσι δυσί, ““ἴο θ6 Ὀουηά 
ν ἢ ἔννο ΟΠ ΔΙ Ὴ8 ;᾽ 1. 6. οη6 ἔογ {π6 ἢδηἀδ δηά Ἀῃοίποῦ 
ον {π6 ἴδοι: Ἐ σψδιοῖ, Ε ἰασίηθ, τγα8 τ{Π|6 σδ86 ψιῃ 
8}} θυ δυο ἢ ἃ8 ψογα Καρὶ 1η ἐέδογά ομδέοαϊά, 

88. ἐπυνθανετο τὶς ἂν εἴη, ασἰοά, δια. ποῖ Ῥαμῖ, θυξ 
᾿ ΒΟΙ]6 οὗ (Π6 ηεέδέμαθ; ἃ8 Δρρθαι 8 ἴγοπὶ (ἢ6 ποχὲ 

γΘΓ86. ᾿ 
84. ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐβόων ἐν τῷ ὄχλῳ. ΘΙΣΊΪΪ ΑΓ [0 

{Π159 18 19, 84. ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο τι ἔκραϑον. : 
84. μὴ δυϑάμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς, ““ἴο Κῆον σῃαΐ 

85 ΒΌΓΟ, οογίαίπ, δηά {γὰ6." δὸ Φ 2. 80. 45, 26. περὶ 
οὗ τὸ ἀσφαλὲς τι γράψαι οὐκ ἔχω. Τί αἶϑο ΟσΟΌΓΒ ΒοΙη6- 
Ἐΐπη68 1 ΠΟΥ 1468. | 

84. εἰς τὴν παρεμβολὴν. Τἢδ ψοτγά παρεμβολὴ ῥτο- 
ροῦν 5ἰρ: 68 ἃ ρίἐολϊηρ ρίαοε, ἱ. 6. ΨΏΘΓΟ {Ππ6 ἰδη(8 
παρεμβάλλονται. Ηδηςθ 10 σΚἝΏΘΓΔΙΪΥ 5,011 65 ἃ σα: 
ΔΠα τΔηΥ (οιηπηθδηϊδίοῦβ, 88 δοῃ] θυβηθγ, ππἀογβίδηα 
Όγ 1 [ἢ δοξαέογϑ' ϑαγταοῖα ἴῃ (ἢ σα8116 οὗ Απίοπίδ. 

Ἐ οἷ, βϑοσηδ δυο ἴο ἰῃ υὲεσ. 11]. δήσαι τὰ αὑτοῦ τὰε χεῖρας 
καὶ τοὺς πόδας. ΤΉΪΒ, ἴοο, θ66 [18 ἴο ἤανα Ὀδοη {π6 εὐδίομα οὗ ἴΠ8 
Οτθεκβ. 80 Ευτίρ. Ιρῃ. Τδυγ. 456. ἀλλ᾽ οἷδε χέρας δεσμοῖς διδύμοις 
Συνερεισθέντες χωροῦσι. ῬΕΙΠΕΡΒ, {Πεγοίοσα, ἴΠ6 οὐβεγυδῖίοη οἱ 
Βοῖη6, [δαὶ (Π6 Οδρίαϊη ἰηἰοηἀαᾶ, (ἴῃ ογάὰογ ἰο ρο886 ἔπε ρθορὶς)ὴ ἰο 
ΒΠΟΥ ρτοδῖ ϑανοσῖγ, πα8 Ω0 Τουπάδιίοη. Ὧ7ὲ δηά, ἔγοπι νεγ, 87, 38. 
ἃ 922, 27. πὶ [ἢ686 ομαΐῃβ ὑοῦ ποῖ δο ἴἰρῃϊ δὰ {παῖ Ῥδὺ] οουϊὰ 
τὰκ αὐ σαΐϑα ἢ18 παηἦ9. Κυΐη. τεΐδυϑ ἴο ῬΙη, ἘΡ. 7, 97. ἀπά σι. 
ἈΊΔηη ἰῃ ἰος6. ϑὅεὃ Βαπιΐγεζ ἢ6 Ῥγαῦο ἰπ Ὠΐ5 Ῥεῃίδοο)ιλγο 13, Ρ. 96. 



"ᾷ ἈΓΥΒ ΟΡ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΙ.Ε8, ΟΗΑΡ. ΧΧΙ, 

Βευι ΒοΖα, )6 ίδυ, (6 δυςῃογβ οἵ οἵἵγ Εηρ 81. οτος 
Βίοῃ, 8η ΠΊΔΩΥ τοοθηΐῖ (ὐοῃηπιοηϊϑίογϑ, ἃ8 Ἠ διτ8Πη 
Δηα Καυΐποεϊὶ, ἴαΚα 10 ογ τῆς οαδέίε ἐέδοί!, ἴο ψ οἢ 
{Π6 γα 88 δῇ δϑοθηΐ ὈΥ 16 ἀναβαθμοὺφ, ΟΥ Βῖ6ρ8, 7.81 
δίτονγ τηϑηςοηθά. ἸΠαρεμβολὴ, ἱπάφοά, τιοδηΐ σϑηθ- 
τα  γ ἃ τα τυ ροσέ, οἵ δέαέϊοπ. Νον {118 τνᾶ8 ἢοΐ ἃ 
οαβέγμηι δέαξίυεηι ῬΤΟΡΘΓΙΥ 80 σ4]164, θυ, ἔὸῸΣ τηογΘ 
ΒΟΟΌΓΙΥ, 8ηα σιρδίοῦ ΡΟΥΘ Γ ον ΘΓ [ἢ 6 οἰἴΥ, ἴῃ {Π}6 οα8- 
ἐἰο οὗ 4πέομπία, ψθτο, να Κηον ἔγοῦι «Ψ0586ρΡἢι.58, (86 
50.616 Γ8 ΕΓ ἰοάροα ἴῃ θάγγαοκθ. Τηδ ραβ8δρθβ οὗ 
Ηφῦρ. 18,11. δὰ Αρος. 20, 9. υϑυλ}}γ δάάυςεα ἴο 
ΓΟνΘ (ἢ|8 ΒισῃἘσδίίοη ἃγα ποί οὗ [6 βϑῆηθ Ὠδίυγα, 
ΟΓΙΘ ἴο {Π6 Ῥυγροβα 18 (ἢδὶ οὗ 18. 21, 8. (εἰοἀά ὃγ 

Καυϊηοο]). ποτ ΣΠΘ ΦΌ, ἐοισον, οἰἐααεί, 15 ἰταΏ 8] ἰ6 4 
ταρεμβολὴς 16 τῇοτα 5ἰρ!ῆθ8 ἃ Δ] ΠΓΑΓΥ ροδέ, 1. 6. 
ὙΠ ΘΓ 80] 416 Γ8 αγὸ ἐλ . 

85. ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμοὺς, 1.. 6. ἐλε 5605, 
ΟΓ δέαϊγδ, Ἀϑοθηθίηρ ἔγοη [6 ρογίίοο οὗ τῃ6 Το πρ 6 
ἴο [ῃ6 Απῃίοηΐϊδ, οΓ ἀοϑβοδηῃηάίϊηρ ἴγοιῃ (6 Δηΐοηϊα ἴο 
τἢ6 Τεπρί6, το νι οἢ (Π6 Απίοηϊα, 16 τὴιδὲ 6 γθ- 
ΠΙΘΙΏΡΟΓο, ρᾶγὶν Ἰοϊποά, θαίηρ Ὀυ}}} δὲ δὴ αηρίο οὗ 
(ῃ6 Τεοιρίθ. δὸ Ψψοβερὶ!. Β. ὅ, ὅ, . (εἰϊοὰ ὃν Κυϊη.) 
συνῆπτο ὃ ἐπὶ τῇ μεσημβρινὴ καὶ κατ᾽ ἀνατολὴν γωνίᾳ 
κείμενος πύργος (τῆς ᾿Αντωνίας) ταῖς τοῦ ἱεροῦ στοαῖς, εἰς 
ἀμφοτέρας εἶχε καταβάφεις. Βρ. εᾶγοα οἰΐα8 ΨΦο56Ρῇ. 
Ἡ. δ, ὅ, 8. ἴαγθ ἢθ ἀδθβογὶ 88 {Π|8 σαϑ1]6, βαγίηρ, 
τῇαλι “1 δά ἔουγ ἰονογβ, τοὶ οὐδ οὗ πῇἢϊοῖ τἢ6 
 Πο16 Τριρ] 6 νγ88 ονογ]οοκρά ; δηά {ῃπδὲ οης οὗ (6 
ΤΟΥΘΙΒ Μψ͵ὰ5 Ἰοϊηεἀ (ο (Π6 ρογίίςοοβ οὗ {π6 ἰθῇμ]ο, 
ΘΔη Πδά ἃ ἀουδῖθ ραὶγ οὗ 8815 ἔγοπι 11, ὉγῚ ψῃϊοὴ 
ΒΟ] 6 Γ8 οὗ [6 σΑΓΓΙΒΟΩ ἴῃ [Π6 σΑ531186 ΟΓΘ υβαὰ ἰο 
ροῖηθ ἄονψῃ ψ ἢ Πρὶν δγη8 (ο {Π6 ΒογίΊοΟΘ8, Οἢ τῇς 
ἔδϑϊναὶ ἀαν8, δηα Κοορ [Π6 ρβϑορὶβ 1ῃῇ αυϊοῖ. ΑΚ ἰῃ6 
Τορ[δ (1448 6) γγὰ8 ἃ συατὰ ἰο᾽ {Π6 ΟΙΓΥ, 80 τῆδ8 
{5 οα8116 ἴο {Π6 τε Ρ]6.᾿" 
Τα Βίβῃορ ᾿ηΐδ 8 ἔγομι [15 ρϑββαρθ, {παΐξ (ἢ6 ρμίδαοα σῦοσα (ΠΟΥ͂ 

Ὠλοδηῖΐϊ ἴο Κι] Ῥαὺ] ννγὰβ ἴπ6 Οουτί οὗ (6 Οοη(1165, τοὺ 16 ᾿ηἀεο 4 
βοιηδνγῆαί οο,Βγη)ο Ὀγ ἴΠς ἀοιυδίο ραὶγ ὁ[ εἰαὶγξ τηοηἰϊοηοά, Βιιῖ ἐΐ 
8. ὨΙΡΏΪΥ ἱπιργοῦδθ]ε παῖ ἴῃς Ῥείεβδῖβ δηκὶ [μενἱϊε8 βῃουϊὰ Ὦδνε ρεσ- 
τοϊ[ρα 8.6} υἹο]ΘΏοα ἰῃ πῃ ρατί οὗ ἴῃς ἐειπρίθ, αῃηὰ ἴΐ 18 ΘαΌΔΙΥ 80 
παῖ [Πο86 ψΟ τηρα Διο [16 νἱοϊεηοα ϑῃου!ὰ μανε ἀεείγεά 8, Απᾷ 



ἈΟΈΒ.ΟΕ ΤΗΕ ἈΡΟΒΤΊ.8, ΓΗΑΡ. ΧΧΙ-.. “8 

Ἄγχα Ἄδονε οἰϊοὰ ρᾷββαρε 16 ποῖ ςοποϊυδῖνα. ΕῸΣ νγὰ ποοᾶ Οἵ Β0}9 
Ῥοβ6 (δαῖ [6 ΟὨΪΥ δόρεβϑ ἴο {Πα οἰϊδά οὶ ννγὰβ ἔγοῃχ [6 ἴϑηρὶθα, (ου» 
γΘηΐθης6, Δη4 ονθῺ ργοργίεῖυ, νου]ά γεαιῖΐγα παῖ ἴΠογα δῃουὰ ὃς αἱ 
Ἰεδϑοῖ οπα οἵ πεγ εηΐγδηςα, δηὰ ἴμδὲ [Π6 ργίπείραΐ, αἴ βοιὴε 5ἰτιαιϊοη 
ουΐ οὗ ἴ[Πεξ νεγρε οΓ 1Ἰι6 το ρὶα, ννϊοῖ, 88 {π6 οἰϊϑά δὶ νναϑ ϑἰἰυδίθά 
Ὦρα (Φοβερί8 [6118 υ5 βυτέψ ομδὲέ4), Ου ἃ αἶδο αν δέορε Ἰεδαΐωρ, 
ὡρ ἴο ἴῖ : δηὰ ἐδεξο, ἱ οοηῃοεῖνο, γα ἴῃε ἀναβαθμοὶ ἢεΓα πιεηιϊοηξά, 
Νον οὗ (18 οἰϊαάἀεὶ ἴπ6 83. Ε΄, δηρὶς )οἰπεά ἴῃ Ν. ). δῃρ]β οὗ 
ἀπ ἰετρῖο, )ιι8ῖἴ 80 ὃ5 ἴο ΑἸ]ονν ἴννο ρργοδοῇεβ ἴο ἴα (ουτῖ οὗ [πὲ 
Οεη 165 ἔγοτη [86 οἰϊαάε!, Ὀγ ἔννο Πρ 8 οὗ βίερβ, ὁπ Ἰεδαϊΐπρ' ἴο 186 
Ν. Ε᾿ ρογιΐίοο οὗ ἰβ ἰθρὶς, τῇς οἴμεῦ ἴο {πὸ ὃ. 7, οὔθ. [ἱ πηϑὴν 
το (ἢἷ8 θεσαιβα {π6 οογμσῶοη μίδηθ οὗ Ψ6γυ βίο γεργαβοηῖ ἴἢ6 
Ἀπίοηϊα 85 )]οἰπεά το ἴΠ6 τοῖα ρ]6 ὈὉΥ ομα ὑν 06 8146 οὗ 6 αυδάγαηρϊε; 
ὙΠ ἢ 18 ΝΘΓΥ ἱπργΓΟΌΔΌ]6 ἴῃ ἰ(βε! ἢ, ἀπὰ 18 ΘΟ ΙΓΑΓΥ ἴο (ἢ8 νου οὗ 
οβερἢ 8 δῦονα οἰϊοὰ. [ἡ 1]υπίγαιίο οὗ τῇς οἰϊδά εἰ Ὀεΐηρ; 6811. 8 
παρεμβολὴ, ἴΠοΓα 18 4 ραεϑαρα οὗ Ζοβερῇυϑβ ἃ {Π{π|6 Ὀοΐοσα ἴΠ6 οἠς 
)υβῖ οἰ νεγγ δρροβίϊθ. [ἐ 16 Βε}]. δ. ὅ, 8. ῃ. 1990, 7. δεηᾳ. Πιά- 
40η. (ἩὨ]ΟὮ 1 εἶἴϊα πῃ ογάδθγ ἴο θιηθηῆ): ἐνδοτέρω δὲ τούτου (861, 
ἦν) τὸ πᾶν διάστημα (1 τολὰ, ἔγομῃ Οοὰ. Βίροι. ἀναστήμα, αὐαϊ- 
εἶμηι, εἰτιοέιτα):" τὸ δὲ ἔνδον βασιλείων εἶχε χώραν καὶ διάθεσιν. 
μεμέριατο γὰρ εἰς πᾶσαν οἴκων ἰδέαν τε καὶ χρῆσιν, περίστοά τε καὶ 
αλανεῖα καὶ στρατοπέδων αὐλὰς πλατείας, ὡς τῷ μὲν πάντα ἔχειν 

τὰ χρειώδη, πόλεις εἶναι δοκεῖν, τῇ πολυτελείᾳ δὲ βασίλειον. Ὑμὲ 
περίστοα 816 σου 8 βιιγγουηθεα ὈΥ σοἸυηη8. Βγ 186 στρατοπέδων 
αὐὑλαὶ πλατείαι τὰ πιεδηΐ ἴΠ6 δοέαΐογδ᾽ δαγταεῖε, Ἰαϊά οὐυἵ, 1{ Βῃουϊα 
δ66 12, ἰῇ φιαάγαπρίεβθ. ΑΒ ἴο {Π|ῶ ογὰβ πόλεις εἶναι δοκεῖν, (Π6Υ ΔΓρ 
([ ἀουδῖ ποι) οοἴταρί. 1 οοτγγεοῖ, {πο σα ΟἿΪΥ ΓΕῈΓ ἴο δαγ- 
ταςκε; απθὰ πε βασίλειον πγυϑὲ ὕὈ6 νγοηρ,, δηὴ βασίλεια τνόυ]ὰ 6 
Σεαυϊγοὰ, Βυϊῖ δμεὴ ἃ ἀδδοτ ρύοη ννου]ά. ποὶ ὃς δι 50]6 ἴο ἴδε θδτ- 
Γϑοῖκθ, δηὰ ἴθ, ἢὸ ἀουῦδί, τηρδρὶ οὗ (ἢ6 ψοἷδ οὗ ἴϊΐε οἰΐϊδα 6], νυ ΐο 
ζοττωϑά ἃ βοσί οἵ ηνδξέατῳ εἰν. Νονν {Π|8 δθῆβ86, ψν ἢ] οἢ 15 αηαουδῖ- 
᾿δὰϊγ [πε ἴΓ6 οπθ, πα Ὀ6 ΟὈϊαἰπεά Όγ δἰτὰ ρὶγ τεδάΐηρ; πόλις ᾿πϑίραὰ 
οὗ πόλεις, δῃὰ ἴογ᾽ δοκεῖν, δοκεῖ, ΟΥ, ἔγοια ἴπ6 Οοα. ΒΙροῖ, δοκοίη; 
“νμιοῖ ἐν ἀν τε αΐγοβ πόλις. ὙῈ6 ΒΔ. ΒΥΑΧ ΟΟΟΌΓΒ }ι8ῖ ὈΕΙΌΓΣΟ, 
ὧδ ὡς ἀπολισθάνοι. ΤΌυδ 81} ΨἱΪϊ 6 τκῃϊ: δηὰ δυγρτγίδιηρ ἰξ ἱβ 
τῃδῖ ποηξ οὗ ἴῃ6 Οοτηεηδηϊδίουβ δῃουϊὰ ἤᾶνο ρεσοεϊγεὰ (Π6 οοσγυρ- 
τίου, 81}}} [6588 ργον  ἀδὰ ἔοτ᾽ 1[8 γεηουδὶ. 

[τηυβϑῖ ποῖ ομχΐΐ ἴο οὔϑεγνο, παῖ ἔγοτα (8 ἀδβοσίρίοι οὔ δοβερῆυβ 
ἀξ 15 ρἰαϊη (Ὠαὶ {118 εέααεὶ οσουρίοα ἃ Κὰν αἸηριΥ δρᾶοα (δὴ [πᾶ 
ἈΒΟΙΙ θεὰ το ἰξϊ Ὀγ (6 ρΙδη8 οἵ Ζ2εγυβαίθ), νυν Ὠΐο ἢ} τηδκ ἐϊ ἃ φυδάγδην 
Βῖδ οὗ δϑουῖΐ 150 ἔδεϊ, ὨθΑΥΪ {1Π|6 β8πη6 8ἃ8 ψγνῆδί ΠΟῪ δβϑίρη ἴο (πὰ 
ἴοννεῦβ οὗ [86 οἰ να}. Βιϊῖ (π6 Απίοηΐδ δά, 458 ννὲ ἰθαγπ ἔγοπι 90- 
ΕΡἢ. ὕοιγ διιεἶ ἰουγεγθ, δῃ ἃ ργοῦ Ὁ ποῖ ἐπίδσίου ἴῃ β'Ζθ. . ᾿πάθοὰ 
1Π6 ἡ ΟΪ6 τηυβῖ πᾶν οσοιμὶο ἃ ϑρ866 οἵ τυ δι! ϊον ΤὨδη (ἢ. 
οὗ πὸ Τορ]ε ἰ(δεϊἔ. ᾿ 

8. συνέβη βαστάξεσθαι. Τῃθ συνέβη 16 ὈΥ {δ6 
(ὐοτπιοηίδίογβ ἰγθδίθα 88 ρ]θοηδβίίς ἴον ἐβαστάξετος 
δῃὰ Μυηίδμα οἰΐοθ8 Πιοάον. δῖο. Ρ. 2. ο. συμβαίνει τήν 
ποιητικὴν τέρπειν μᾶλλον ἥπερ ὠφελεῖν - 3Δη4 2. Μδϑοο, 
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8, 8. ΟΥΠΟΥ οχδιηρίεβ δ δ ἀυςθὰ ὈγῚ Βδρἰ νεῖ. 
Κυΐποοῖ γοΐριβ ἰο εἰβξα ἀθ Ῥίβοῃ. Ρ. 119. 1 ἀο 
ποῖ ἀδηγ {{ππδ0 διιοἢ δὴ 1ἀΐοτῃ 18 ἰουπα ἴη {6 (488 ς δὶ 
ἩΓΙΙΟΓΒ: θυΐ λόγο ΝὟῈ ὩΘΘα ῃοί Γοϑογί ἴο ἰΐ, δ' πος 
συνέβη ἜΧοτΙίβ 1{5 [1}}} ἔΌγοΘ. 
ὙΠ σοϑροςοῖ ἰο {Π6 βαστάξεσθαι, ψὸ προα ῃοί (Ϊ 

ἀπ 11) σοῃοϊυάς (88 δον (Οὐπητηεηΐδίοῦβ 40) {Π8ῖ 
Ῥαυὶ ψ88 σδιστίθαὰ οὔ [6 π|θη᾿5 5πουΐάεγβ ἰηΐο (ἢς 
σ858.186. [{ 15 ποί ᾿ἰκοὶν (δὲ πον σψουϊά να Ὀ66ἢ 
{8 δΔηχίοιιβ ἔου ἢ18 πξυ.: ΝΟΙΓ σδῇ ΔΠΥ δγρυπιοηΐ 
ἴο {Π18 εἴδει Ὀ6 ἀδάιςδα ἔγοπι τμ6 (γι η θ᾽ Β γυϑὲ θ6- 
ἕοτο ογάϑγηρ πὶ ἴο Ὀ6 σαγγὴοα ἰηῖο [6 Πσ48{]6 ; 5:68 
(Π6 ἴδγπι ἰἤογα οιηρ]ογοά, ἄγεσθαι, ΤΠΘΓΟΙΥ 5, ρΉ 65 
ἰραά αἰσαψ. [11 8668 πηοϑὲ ἢδίῃγαὶ [0 ϑιρὈ0οΒθ, τ ἢ 
Ῥγίοδὺβ δηὰ δή οίβ., (δά, 1 {π|ηΚ, οὔὖνῦγ ἘΠ 5} 
Ὑτδηβδίογβ,) (Πα ἢ6 γγα8 οί [ΠῚ ΟΓΑΙΠΥ σαγγιθά, Ρυΐ 
ΟἾΪΥ ὈοΓΏΒ 1|Ρ, οαγγίεα ο77 δὶς γεθέ, πὰ 80, ἴῃ ἴδοῦ, 
οοηνογοϑά {Π}Π6ΓῚ : ἃΠπΠα {ἢ18 866: 64 80 ΓΘΙΊΆΓΚΑΡΪΕ ἃ 
οἰτουτηβίδηοσ ταί [ΛΚ υϑῃογοὰ 1 ἴῃ νι συνέβη. 
Ῥγίοδθουϑ σοραΓο8 ἃ μαᾶϑϑᾶρὲ οἵ δεῆθοβδα, Ερ. 14. 
ψἤογο ἀερογίαπάπα Ἦδ8 ἃ 5:Π|1}8Γ 86ηὴ86. Βυΐ οὔα γοί 
ΤΏΟΓΘ ϑρροϑβίία 18 οἰϊεα Ὀγ ΥεοείδΒ. ἴτοπῃ 1)1ο (ἢ τγγϑ, 
141 Α. μετὰ δὲ τοῦτο ἰδών τινα ἐκ τοῦ σταδίου βαδίϑοντα 

ὰ πολλοῦ πλήθους, καὶ μηδὲ ἐμβαΐνοντα τῆς γῆς, ἀλλ᾽ 
ὑψηλὸν φερόμενον ὑπὸ τοῦ ὄχλου" τοὺς δὲ τινας ἐπακολου- 
θοῦντας καὶ βοῶντας. 

86. αἦἷρε αὐτὸν, ““ΔΎΓΧΑΥ ὙΠ ἢ] πη,᾽ 1. 6. ἰο ἀφδίἢ, οὗ 
(85 54γΥγ8 ΒΡ. Ῥβᾶγοθ, ἔγοπι (ἢ σγ8.) ἥγονι ἐΐε εοαγέξ ; 
ὙὨ1οἢ Ἰαἰίογ ᾿πἰογργθίδι!οη 866 πὶ8 ἀνουγοὰ ὈΥ (ἢ6 
ψοσάβ 922, 22. αἷρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον. 

87. εἰ ἔξεστι μοι εἰπεῖν τι πρὸς σε; Ἑὰ, ἀππϑοῆ, 8Δ0).- 
ΒοΙΘ (0 ἰῃ6 ΗΘΌΓ. ΤΠ Ἰηϊοττοραῖῖνθ. ὅ'θθ ὌΧΙ 68 
1η ὅ΄.ἢ}]. ἴῃ νου. ὃ 7. Τῇ πιοβί δρροϑίίβ ὁπδ 18 ἔγοτι 
Μεῖί. 12, 10. ἐσηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, εἰ ἔξεστι τοῖς 
σάββασι θεραπεύειν. [Ι͂ῃ 186 ΟἰΠΘΡ ῥδββαρθθ ἴπογα 15 
ποί {86 αϊγεοία, Ὀὰὶ οδίΐφμα ογαίίο. ΟΥ̓́ {118 Ἰάϊοιι 
ΚηΟΝ οὗ πὸ ψ6] -ἰουπαάθα Ὄχϑιρῖα ἴῃ (Π6 Οἰαδεϊοσαΐ 
ὙΓΙΘΓΒ. 

87. Ἑλληνιστὶ γινώσκεις; ϑυβαυά λαλεῖν, ΜΒ ΟΝ 18 
ΒΌΡΡΙΠΘα ἱπ Νοῆθῃ. 18, 924., οΥ διαλεχθῆναι; ἃ5 ἴπ 
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ἈΡΡΐδῃ, Ρ' 28ὅ. ΤῊ]8 15 βαϊα ἴο Ὀ6 8 1,3{1η18π|: δυΐ 
ἴη Χρη. (τ. 7, ὅ, 11. ψθ ᾶνθ τοὺ Συριστὶ ἐπιστα:- 
μένους. Νοῦν (6 ταὶς ἰοηρὰβ ψ858, δῇϊοσ [86 Μα- 
σεαἀοηΐδη σοηῃαιϊαβέ, 88 10 Ψ6σο, {Π6 οοπποπ ἰαπσαρο 
οὗ Α8ῖ4 δά Εσγρί. ὅθε {ῆ6 ἠοΐα οἡ Μαίί. 27, 87. 
(τοι. «πὰ Κυρκθὴ Α ἀαἰῇβηουγ ἢα5 ἤσθγα Ὀδθη 
Ταῖβοα, ΠΟῪ [.γ8145 οου]ά 458Κ αὶ] ψῃοίποσ μ6 οουϊά 
ΒΡΟ ΔΚ ατοεῖς, ἤθη ἢ6 ἤθαγβ ἢΪ1πΔ δ αἀγοβείηρ Πὶπὶ ἰῃ 
πὶ ἰδησυαρθ. Βυΐ ϑβοιμῃϑίϊπιθ8 ᾿ηἰεγγορδίνθ 56Π- 
[6Πη668 ἑπυοΐυε αὐἀπιϊγαξίοπ; Δηα (ἢ]8 Β6θιηβ ἴο θ6 οῃθ 
οὔ (δε. Αἰ τποάθ οἴ τοιηονίηρ ἴΠ6 αἰ Ὸ Υ ρῥγαεῖογ- 
4016. ϑυγοῖὶν το ἰπδύ δἀοριοα ὈΥ Ν᾽αββίυ8 δῃὰ οἴβογβ, 
ψ0 οαηοοῖ [Π6 Ἰηξεστοραίίοη, ἱπουρῇ (ῃδὲ 15 τοαυϊγοά 
Ὀγ (86 ψογαβ [Ὁ] ον. ο τᾶν τϑηάογ: “ Ποβὲ 
ἴδοι {ἢ 6 η δρϑαῖς ατοοκ᾽ Καυϊηο!ὶ ἰγδηϑ]δίθβ : “" Ατί 
ἴδοι 8η Ηε]]6π|βι ᾿ἢ Βυΐ [18 866 πι8 ἴοο δὶ ΓΑΙῪ 
ἴοσγ ἃ υογϑίοῃ, δῃὰ 15 ἔγιριά. 

88. οὐκ ἄρα σύ εἶ ὃ Αἰγύπτιος, ὅτο. ““ατὖί (ποὺ ποῖ 
Ἂθ {πὲ δσγρίίδη ψίο ποί ἰοηρ βίης γαϊβθά ἃ β66!- 
[10,, Δηα ἀγον ἄἀΑὺ 4.000 Ὀγίρζδηα85 ἱπίο [ἢ 6 ἀσδβογί ἢ 
ΤῊΘ 5.ΟΥὙ οἵ {Ππ|8 δριίδίοσγ ψα ᾿θᾶτῃ ἴῃ ΨΌΒορΡἢ. Απὶ. 
20, 8, 6. δὰ Β6]]. 2, 18,ὅ. ΤῊθ βιὴ οὗ σαὶ πο 
ΤοΪδίθϑ 18 {πΠ|8. ὙΠπαΐ ἃ οσογίδίη Ἐρυρίίδη ἔδ]β8 ρτο- 
Ῥδοί ςοἸ]οοἰοα ἐοροίῃϑγ δἰπιοδί 80,000 ἤθη ἢ {π6 
ἀοβοσί, δηὰ νἃ8 ἰθδάϊηρ (ἤθπὶ ἴο {Π6 Μοιιηΐ οὗ ΟἸ νοβ, 
ἀδθΌ ΣΙ ηρ; (Π6 1 [δ [ΠΟΥ ᾿γαΌΪα 866 {Π6 νν81}8 οὗ Ζ6γὰ- 
ϑάϊσεη {4}1] ἀοτν αἱ ᾿ἰ8 σοπιβδιά, δηὰ δήογὰ {μοι 
ἔποϑ δοσδϑϑ ἴο {Π6 οἷν ; μυΐ τῆι ΕΘΙ͂Χ [Π6 Ῥτοοῦτα- 
ἰοσ οὗ σά: 8, οὐ Βοδγηρ {1Δ᾿ηρ8 οὗ {Π18 ᾿ὨϑυΓΓΘΟΓ ΘΗ, 
ἄγον ἰοροίθοῦ ἃ σΟὨΒΙΘΓΔΌΪΘ ΠῸΠῚ ΘΙ οὗ βοϊαΐθιϑ, 
δηᾶ, ψ ἢ (86 σο-ορογαίίου οὗ {Π6 ψν6}}-ῇδοίθα {δ νν8, 
Θάμη6 (0 8ὴ ὀπηραρθιηθηΐ ψ]ἢ, ἀοίδαίθα δηὰ ἀΐ9- 
ροιβοὰ {(Π6 ἰηβυγρθηΐβ, τπουρῇ τΠ6 ἐραάον ἰοαπὰ 
ἸΏ68}8 0 Β60ΌΓΘ 15 ΟὟ βδίείυ ὃ. ἢϊρί. ΤὍΠο. ἀ8- 
ΟΙΟΡΒΏΟΥ, ΠΟΜΕΥΘΥ, 18 ΟΟΒΒΙΘΙΆΡΪ6 Ὀοίνγοϑη ([056- 
Ρδαϑ πὰ [πκ6; ἐΠ6 ἔογπηθν ϑίδίϊηρ [86 τγῆο α πιι]}- 
Βιυάα οἱ 80,000 γοέοισεγα, ἰμ6 ἰαἰίογ. δ οἣ]Υ 4,000 
δἰοαγὶϊ. Ματῖουβ τηοιἢο45 ἢν θθθὴ αονίβοά οὗ τα. 
τηονίηρ (18 ἀϊ συγ. Οατοίίυβ 18 οὗἨ ορἱπίοῃ ἐδδὲ 
μου ψεῖα αἱ ἤγϑί ὅνο00, Ρυΐ αἴογναγάβ Παά ἰῃ- 
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οτοαβοᾶ ἴο 80,000. Βυὲΐὲ {18 πηοάο οἷ τϑοοῃοϊηῤ; 
ἐς ἀϊδιθηςθ 88 θθθὴ σι .γοάβοὴ ἰπουρῶς [ἈΓ- 
ἐεϊοπΠο. Μ᾽ α]θϑίυβ (ου Εσ860. Ρ. 88.) βιιρροββδ ἰδὲ 
ΤΛΊΚα βρθδῖκβ ΟἿΪΥ οἵ δίοστγὶδ, Φοβαρῆιβ οὗ αἰέ (6 αά- 
λεγεπίς οἵ 16 Εργυρίίδη. Απα {18 ορίῃίοῃ 18 
δϑρουβοά ὃγ δαὶ, ἴῃ [18 Π)158. ἦ6 δ! ςς Ῥτγοσυγα- 
ἴογθ, δηὰ Μίςοδ86]}15, νο τπῖηκ [πδὲ 1Κ6 ΟὨΪΥ βρθαῖ8 
οὔ (ῃ6 σἰοαγὶδ, ψἤοπι ἴπΠ6 Εργράδπ 16 ουϊ ἱπίο (6 
ἀεϑβοσγί, ηοΐ οὗ τῃ6 φηερἐέέμαθ οὗ ρϑβοῆβ ψῆο ἴπθ γα 
)οΙηρὰ ἢἰ8 βίδηάδαγά. ῚΑπάὰ {π0ὺ σοπ]δοίιγα, {Πδἱ οἷ 
{86 τα Ὁ]6 ἔδν ναπίιγοά ἰο δῃσοπηΐογ (ἢ6 Βοιμηδῃ 
ἴγοορβ, Ὀυΐ ἴοοῖκ ἰο Πϊριι, δηὰ ᾿οΐδ 66 τῆογο ἰπδῃ 
1π6 οτχίπαὶ 4,000, οὗ νοῦ 600 νοόγο Κι οα, οὗ 
ἴΔκθη. ὍΠ1Β ορίηϊοη 15 ᾿Ἰηἀθοά πλογα. ργοῦδθ]α {{|8Π 
1Π6 ΤΟΓΠΊΘΓ. Ποήν δε Πού νοῦ, δῃ ΘΟΓΓΟΓ ἢδ8 οἵδρῖ 
Ἰηΐο (Π6 τοχέ οὗἩ ψΨοβερῇυβ (β ννἃ8 ἰοηρ' ΔρῸ βιιβροοίοά 
Ὀγ Ὧν. Αἰάσγιςι, Βογηδγά, Κγοῦβ, δῃά ϑδοβμοείίρ.), 
ΘϑΡΘΟΙΑΙΪγ ἰῆσα Φοόβορῆυβ (ΒΕ}}. 2, 18, δ.) τοϊδίββ 
{παἰ οὗ {ῃ6 80,000 υογν πιαῆψ ψοτα ΚΙΠ6ὰ οὐ δκθη. 
Νον 000 οσαμποὶ θ6 ἑοῃδβιάσγοά 848 ὑεγῷ πιαπν οὐὔἱ οὗ 
30,000. [10 [5 (Πογϑίογθ σοπ)θοϊυγοά Ὀγ ΑἸάγιοἢ Πα 
ἴη (ἢ6 ρᾶβϑϑαρα οὗ {π6 ““πέϊᾳ. Φοβθρῆυβ ψγοῖς δισχιλί- 
ους, ὙὨΙΟὮ ΔΡΡΓΟΔΟΪ6Β ὨΘΑΓΟΓ [0 [μ|Κ6᾽ Β ἡ 6 Γ: ὃὑὰΐ 
ἤη τη6 Δοἰί. μα. τετρακισ χιλίους, ψ ἰο οὐρὰς ἴὸ "6 
τοδὰ ἔγοπι [᾿ἰκθ. (Κυϊη.) ΛΔ δηὰ Δ δεϊηρ σοῃ- 
δουπάοά. Τῇ σοπῃ)]δοίαγα 18 ᾿Ἰπάθθα ΠΙΡΉΪΥ ἱηρδηϊ» 
Οὐδ, ἀπά ρϑγῇδρβ ἴγιιθ : Ὀὰϊ Μθ ἅγθ ποΐ θοιηὰ ἴο 
ΦῬῖονθ ἐδαΐ ἃ β!σἢϊ δσργθβϑίοη {γον ουἱ  ΠΑΒΕΙΥ 
ὮΥ ἃ 8βοϊάΐδγ 18 ἰο δα ἰγ]6 ὈγΥ {Π6 τυ]θ8 οὗ ἰβίογι δὶ 
ἈΟΟΘΌΓΔΟΥ ; 5011] 1688 {Παὶ ἢ 18 ἴο θ6 Πο6]4 δοςσουηΐ- 
ΔΌΪΘ ῸΓ ΔηΥ οτγοῦ (δ ΠΠΔΥ οχὶϑί. ὙΤΠα (θυ Π6 Ργο- 
ὈΔΌΪΥ ἰο!}.ονοϑα πποργίδίη συτηου, δηά, δὲ 4} Ἔνθηίβ, 
864 ἃ τουπὰ πυηρθοσ. Α,8 (0 ἴπ6 τηοίΠοά δἀορίοα 
Ὀγ Ναϊαβίυ δά οἴδῦβ, οἵ ὑγθϑϑίησ οὴὐ {86 βθῆβ6 οὗ 
σικαρίων, ἴἴ 18 Αἰοροίῖῃοῦ ργθσάγιοι 8 δηὰ ᾿ῃδαάπ ββι 016. 
ΤΠ6 πδίηθ ννγὰ8 ῬγΓΟΌΔΌΪ δαυναίθης ἴο δαπαϊέέϊ, δηὰ 
μέ ΕΡυθα δὲ Ἰοηρίῃ, σψιουὺΐϊ οὀχοθρίίοη, ἴο 81} 
γοθοίδ. τι 

Ξὶ ἼΠὲ ψοτά τνᾶϑ9 ἀογίνοα ἤχζοπὶ δίοα, ἃ δῃογί ἐδἹοβίοη, οὐ οὐζ[885, 
(88 ἴ εὐϑρεοΐ, οὗ Οχεηίαὶ οτἱρίη, δὰ κα. (Π6 Κυίεδὴ οὗ ἴῃς Βυν- 
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᾿ ἼΠ6 ψογάβ οὐκ ἄρα σὺ εἶ ὁ ΑἸγύπτιος 866 πὶ ΟἾΪΥ ἴο 
Δἰυἀδ ἴο βοιηδ στρογ Ψ ΏΙΟἢ ψγὰ8 ουγγοηΐ, (Π4ὲ ΔῈ} 
γγα8 (15 Εργρίίαη, οΥ οηβ οὔ 8 δαῃογθηῖβ. Απά 
(48 15 ψγ6]} τ κοτε Ὀγ Ὧγ. ΑΓΔ Π6Γ) ἃ ἰὰτ]} οὗἁὨἍ {Π6 
δενβ ἀρδιηβί ἢϊαι ψουϊά ἤᾶνα Ὀδθη 0 υπηδίυγαὶ οἷτ- 
συμηβίδης 6, (48 δοῖη6 ἢάᾶνα ΟὐὈ]Θοί64,) βίποα ἢθ ἢ 
Ἰοηρ ερ886α ἴἰο ὃ6 {πεῖν 160]. τ 

890. Ταρσεὺς, τῆς Κιλικίας, οὐκ, ὅς. δὸ 1 που]ά 
Ροϊηΐ: ἔργ 1 δβϑϑοπὶ ἴο Καϊηοεϊ, {πΠ8ὲ τῆς Κιλικίας 18. 
Ρυΐϊ ἴον Κυλ)ξ, ἃ (ΟἸΠἸοΐΔη. Ταρσεὺς πηᾶγ πηρϑὴ οἰ ΠΟΣῚ 
ὁογηπ αὐ Ταγδιδ, οὐ δὴ ἱπλαδίἑαπέ 0Γ[} Ταγδδ. Οὐκ 
ἀσήμου πόλεως πολίτης. ΓΏΘΒ6 ΜΟΓΩΒ ΠΙΔΥ 566Πὶ ἰο 
ΟἿΓ 6815 Δ 0] ΟΡΊΟΔ] : θυ [ἢ6 ΔηΈ 16 η18 ΘΙ ηοΐ, ἴῃ 
{μᾶὲ τοβρθοῖ, 8ὸ [δι άϊουϑ. Ηρα ψὰ πίδν οὔβοῦνθ 
8Π εἰερδηΐ ἐέοΐες, οἵ Ἡ ΠΟ ΤΩΔΏΥ ΘΧΔΙΏ0]68 ἃγὸ σίνοῖ 
Ὀγ Ῥυϊίσθβρυβ, Ῥαϊαιγοῖ,  εἴ8., δῃὰ οἱθβ. ὅο Ασςῆ. 
Ἔαδι. 466. ἐγὼ δὲ τεθαῤῥηκὼς, ταῦτα, ἔφην, ὦ ἄνδρες, 
πέπονθα ἐλεύθερός τε ὧν, καὶ πόλεως οὐκ ἀσήμου, ἰτηϊαι- 
1ηρ (45 1 ἢᾶανα ορβογνθά ἢθ ἀοϑθβ ΟἹ οἴδιογ ὁςςββ: 0ῃ8) 
6 Νὸν Ταβίδηηθηῖ. ΕΓΙΡ. Ιοη. 8. ἐστιν γὰρ οὐκ 
ἄσημος Ἑλλήνων πόλις. Ὠοηγβ. ΗΔ]. Α. 2, 85. Και- 
νίνη μὲν δὴ καὶ Αντεμνα, πόλεις οὐκ ἄσημοι. ϑίγαῦδο δὅ78. 
Α. ἑρμιόνη δ᾽ ἐστιν τῶν οὐκ ἀσήμων πόλεων. Ρ. δ7δ Α. 
ἐπίδαυρος----καὶ ἄτη δ᾽ οὐκ ἄσημος ἡ πόλις. ῬΠ1Ὸ 170, 
ὅθ. Σαλπαὰδ᾽ ἀνὴρ δόκιμος, καὶ φυλῆς οὐκ ἀσήμους Οπ 
1Π|5 σο] οὐ ταῖθα ΟἸΥ Ἐ 566 {π6 ῃοίθ οῃ 9,11. ᾿ 

ΤΩΔΏ8, 5΄διηθθα, ΟΠ η686, δηἀ Ψψαρδηςβα,) το τνγὰ8 σοηνθηΐϊθηΐ [ΌΥ. 
Ὀεΐηρ ουῃηορα!εα ὑπὸ μάλης, ἀηὰ νοἢ τνᾶ8 οδ]οι δία ἴο ἰηῆϊοὶ ἃ 
τηυοἢ ογα ἀδηρεγουβ ννουπᾶὰ [ἤδη ἃ ϑυνογὰ, Οὐ ἃ ἀάρρεγ. ὩΤἤαβα 
σίσαγὶλ νετὰ αἵ ἢγϑοϊ ριϊναία αϑαδεῖπε (8 ποῖ νεΙῪ αἰ δγθης ἤγουν 
{ποθ 6 ΡΟΥΒΟῺΘ ἴγοτῃ ννῇοηὶ ἐδ6 παπιο '8 ἀεγίνοά); δογνναγβ ἔμαγ, 
Όγ ἱρΡΌΪΥ, τοϑα ἴο ϑυοὴ ἃ ροἢ οὗ ἱπιριιάθηοθ 88 ἴ0 ἰῃϑυῖ ἴἢ6. 
δονεγπηιίηεηῖ, δὰ Ὀαηά (οροῖθεν ἰπ ἰαγϑθ οοπιραπὶοθε: 50 ἴΠπαϊ, δἱ 
Ἰοηρῖι, {πὸ ἤδπγε νγδϑ δρρ ϊεα ἴο αἱὲ τοδείν, ἃ ὄουθη σοὐδευδ. 

Τἢα νοτὰ ἰ8 Ὀ΄ ΟἿΓ ΤΙ δ β8]δῖοῦβ σεπύθγθα πιθη (δα ἸΕΥ6 ΠΙΜΤΟΔΘΥΘΥΞ, 
Ὀγ δῇ δυϊκινετγὶ οἰγουμιοουϊζίοη Ὀοιτοννεα ἔγοιῃ Τιηάδὶ, δηὰ ὃγ ἰὴ 
ἔγοιη ἴτε γυ]ραΐε. [τ αν, 1 τόσα Ὀγανὶῖν δηὰ ΔΟΟΌΓΔΟΥ, ὃ6. 
τοηΐογοά ομέ-ἐλτοαί8. 

Ἔ ἘῸΓΙ ἸΠηΓΔΟΓΑ ΠΥ δηαὰ ἸανῖΥ ἢ ννα8, ἢόννανερ, ηοίϊογίοῃϑ8. 80 
ῬΒΙ]οβίσ, ἀ6 νἱς, Αρ. 1, 7. τὸ δὲ τῆς πόλεως ἦθος ἄτοπον τε ἡγεῖτο,. 
καὶ οὐ χρηστὸν ἐμφιλωσοφῶσαι --- τρυφῆς τε γὰρ οὐδαμοῦ μᾶλλον. 
ἅπτονται, σκωπτολαὶ τε κοὶ ὑβρισταὶ πάντες. ὅε6 ΚὙί. Αρ. 6, 84. 
ὙΓΠΟΓΕ ἄτοπον 5]ρ} ἢ 65 ἐσγαίίοπαί, ἀρὰ ἰβ εχρίαἰηεὰ Ὀγ Ἐΐγη. Μδρ. 
ἀλογὸν. 
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᾿ 40. κατέσεισε τῇ χειρὶ, “’ τηο!]οη6 4 ον 8|]θηςα ἰο π 6 
Ῥεορίο." ὅδ'᾽6ὲθ (Π6 ποΐβ οἡ 14), 17. 

40. σιγῆς γενομένης, φἰίοποο δεὶηᾷ βγοσωγοά. ΓΏϊο 
Ἰκυϊη. δἰξειραῖοβ ἰο τΠ εἶτ συ ΓΙ ΟΒΙΥ, δὰ [Π6 ῬΓΕΒΘΠΟΘ 
οὗ ιΒε (ἰτρθυπα. εφώνησε τῇ Ἑβραΐδι, ““ΒροΚα 
Ὀηίο (δοῖ ἴῃ {Π6 Ποργον τοηρσυθ." Ηἱἰ5 βρϑακίηρ' 
ἴῃ (ἢ6 Ηροῦτγον (ἰ. 6. ϑυγο- ἢ] 466) 88 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥῪ 
ἴον {Π6 ρορεέίαοσο, ἴο Ὦοπ Πα ΟΠ ΘΗ δαάγοβϑϑα ἢϊ- 
861{ δΔῃ(, δι ἐ8 58π|6 {π|6. 1 γ88 ππθϑδηῖ ἰο ΠΟ Ο11816 
{6 νους οἵ αἰἱξ δὲ4 ἔθαγο 8. 

ΓΗΑΡ, ΧΧΙΙ. 

Ῥρυ], ἰἢ ἢ18 ϑρθϑοῖι, οοπίδι θά ἴῃ (ἢ}}8 ΟΠΑΡίοσ, δ 
ἀοίδη 8 Πἰ 1561} δραῖηβί (ἢ 6 ΟΥ̓ 8 110Π8 οὗ ἢ18 δἄνογ- 
ΒΆΓΙΟΒ, ἃ8 (0 βῆον {πᾶς ἢ6 18 πο ἃ ἀθβρίβογ οὗ (Π6 
Μορβϑαῖς [,νν, δὰ οὗ ἰδ το] ρίοη οὗ ̓ ἰ8 σουηίγυ, δηᾶ 
᾿δαὰ ποέ Πδβι νυ δηὰ γαβηΐγ εἰηδγασθά (6 (γι βεδα 
ἔλιι, θυ. ἔὸγ ψει Π Ὑ Γοδδοῦβ. [1ἢ ΟΓΥΟΣ ἴο ρῥτονα 
1186, ἢ6 ἢγϑδί ῃγϑηϊοβ (πὶ ἢ6 18 ἃ ον Ὀογη, [1ῃ- 
βίγυςίοα 1ηὴ (ἢ6 δἰγιοΐθϑί ργίηορὶθβ οὗ (Π6Ὶγ ῥα ϑτς 
(νογ. 8.), δηά. ψῆο ἢδα Παΐδά, ρογβεουϊοα, δηὰ δηάθϑ- 
νουγτοὰ ἰο οχίϊηρι ἢ ΟΠ γἰδεϊδηϊγ. Ηδ. 6 ῥτὸ- 
οθθ8 ἰο γοϊδία ἰῆοβϑε ψοηάθγ Ἢ} ὄνϑηΐβ ΡΥ ψϊοῇ π8 
ψ{5 Ὀτοισπέ ἐο οιηῦγαςα {μΠ6 (ὨΠγιβείδη ἐδιίἢ (νογ. 
ὅ---16). ἜΠοη 6 δα ά8 {παΐ 6 δἴϊογναγάβ, τ 1116 
ῬΓΑυΪηρ ἴῃ ἋΠ6 ἴθ ρ]6, 88 «ζ9681.8 ἐν ἐκστάσει, δηὰ 
νγν8 οοιητηδηἀδα ὈΥ δϊπ) (ο ἰθοανθ «6γυβαίθη δηὰ 
Ρτοδοὴ (ΙΒ ΙΔ ἰο {ἢ6 (ἀθη1168. Οἡ Ὠϑδσιης 
1Π189, ΒοΥΟνΟΙ, Π0886 ὙΠῸ Πδὰ ΔΜ ]Πογίο Ρδε θη Υ͂ 
Ἰἰδίθηρα ἴο [18 ἀἸβοοῦγβθ, ΤΟΓΘ ἐγδηβρογίοα ἢ ΕΓΡΥ, 
8Δη4, Ιουαγ νοοϊξεγδίηρ, ἀδιηδηάοα, 1 σηα νοΐοο, 
(δὲ ἴθ βο ]α 6 ρυΐϊ ἴο ἀδβίῃ (17---25). Ου ψΒιο ἢ 
(Πη6 Τυθαηα [ποῖ Πανίηρ υῃηἀεγβίοοά {π6 ρυγροτί οὗ 
18 δἰάγθ88, θυ σοι ργθἢθηάίηρ {Π6 τπηθδηϊηρ οὗ [6 
κῷ ἐδὲ βῃουίθ. ΕΠ1.7, ϑυρροϑιηρ ἐμαὶ ἢ6 τουϑὲ μᾶνθ 

δῇ ΨΏΠΕΥ οὗ βοπηθ τηβαδιηθδηουσ, ογάθγοά ἢΐμ ἴο 
6 δχδιηϊηθά Ὀ΄ βοουγρίηρ' ; ἔγοπι ψ Ι ἢ ΡυΠἰβηπηθηῦ 
ἢθ νὰϑ Ἰιρεγαίθα Ὀγ ρ]θδάϊηρσ [15 ῬΠΥΙεΒΕ 8ἃ8 8 
Βοιηδηῃ οἰΖοῃ. Αἱ Ἰδηρσίῃ, Ὠονονοσ, {Π6 ΤΌ Πα 
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᾿δάγηβ {Π6 τ6] πδίυγα οὗ {Π6 ογίπηο Ἰαἰἃ (ο 18 σἤδΓρα, 
δηᾶ (Π6 παχὺ ἄδυ Ἰοουβθβ πὶ ἔγοιῃ ἢ158. Ὀοη 8, δηᾶ 
Ὀγίηρβ ἢϊπὶ Ὀεΐογθ {ἢ6 δαῃμοάσίηι (ν. 94. ἢπ.) (Κυ!η). 

.. 1--εἫ8. ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες. δε6 [86 ποΐδ 98 
7, ἃ- Μανκίδπάα οὔβογνοα (ἢδί {18 185 8ὴ δα άγθϑϑ ἰῸ 
ἴψο ΓΔΠΚΒ οὗ ρ60ρ]86 : ποῖ (45 {π6 ΕΏρΡ]8ῃ Ὑ ΘΓΒΙΟΗ) 
ἴο (ἤγοο, πη, δροέδγοπ, απὰ ζαίλουϑ; ἃ5 ἴῃ , 20. 
ἄνδρες αδελῷοὶ, 6 ΓΘ. ΟΡ ΜΝ γϑίοῃ }}} σθηθσβ ““ ΠΙ6Π 
απαᾶ Ὀτοίἤγθη, (6 β8ᾶπ|6 ψῆο 8.6, δ νοῦ. 14., οδ] δᾶ 
ἤΑνδρες ᾿Ιουδαῖοι. Αηάὰ δ6 ταΐδτβ ἴο 7, 2, 18, 15 ὃς 46, 

1, ἀκούσωτέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νῦν ἀπολογίας. ᾿Απο-. 
λογία τοσϊὲ οὐπὶ ΟἸσοΓΟΊ ἀϊοοίυΣ ἀεζδηδῖο. 1) δηδὶο 
εβί δἴδη, Εδὲ ἰδοΐαπι ποραίυγ,. ωγραίίο 6}08 6βϑὲ 
5ρ6 668, 0] οΐο σοῃσθ880, οὐρά τοιηονοῖαν. (ατοῖ.) 
6Ζ8 δπὰ Ῥὶβοδίοσ, ἴοο, γοηἄοσε ἀοίδθηϑβϑιο. . Νὺν τηυϑὲ 

να ἰακοὴ σῖτι. τῆς. ἀπολογίας, ““ (18 ΤΩΥ ΠΝ 
ἔβηςσθ." (ὨἨγγθοβίοῃῃ 8690, 26., 88 {πὸ ἔοΠ]Πονίπρ' 7.:- 
ἀϊοίουβ τοβθοθοηθ.. Ὅρα καὶ κολακείας ἀπηλλαγμένον 
τὸν λόγον, καὶ τὸ ἐπιεικὲς ἔχοντα' οὐ γὰρ εἶπε, δεσπόται, 
οὐδὲ κύριοι, ἀλλὰ, ἀδελφοὶ, ὃ μάλιστα ἐπόθουν" αὐσ εἰ ἔλεγεν, 
οὐκ ἀλλότριος ὑμῶν ἐγὼ, οὐδὲ καθ᾽ ὑμῶν" ἄνδρες. ἀδελφοὶ 
καὶ πατέρες, φησὶ τοῦτο τιμῆς, ἐκεῖνο γνησιότητος" οἰκού-. 
σατᾷ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νῦν ἀπολογίας" οὐκ εἶπε, διδασκα- 
λίαν, οὐδὲ δημηγορίας" ἀλλὰ, ἀπολογίας. . ὥς ἀ 
: Ω, παρέσχον ἡσυχίαν. Ὴϊ8 τ ἈΡΡΘΑΣ ἴο θ6 88 
Ἠεϊοηϊβεῖς ρἤταβο, τ[η6 ΟἸ 58:08] τσὶ 6 8 υϑῖηρ' ἰηβίοδά 
οὗἹΕ ἡσυχίαν ἤγον, οΓ (48 ἴῃ6 (οὐ, (ἰδηΐ. γθδά8, ΒΥ ἃ 
Εἰομο) ἠσύχασαν; γοῖ Ὀίσηγϑθ. ΗΔ]. Α. 2, 82. (εἰϊοὰ 
Υ Ῥ εἰ8.) ἢ88 [Π8 νΘΕῪ ρῶγαβο, ἰῃ {86 ἰο]]ονστηρ; 8.» 
ΤΩΙ ῬΑΒΒΑΡῸ : τοῖς περιεστῶσι διασημήνας ἡσυχίαν 
παρασχεῖν, λέγει τοιάδε. ΚΥρΚο, ἴοο, οἰἴ98 «οΒβορῇ, 
ἈΑηΐί. ὅ, 9. τοῦ πλήθους ἡσυχίαν αὐτῶ παρασχόντος" δὰ 
ϑορδοοὶ. Ἴτγδοῆ. ρῥ. 861. ἐπεὶ παρέσχες ἀντιφωνῆσαι 
κάτερ, σιγὴν παρασχὼν κλῦθί μου. ᾿ 

ΤΠογα μ85 Βθθη βοιηα ἀουδὺ ταϊβθά 845 ἴο {{Π᾿ὸ βυηο- 
τυδίϊοηῃ ἀπά σοπϑίγυςοιοη οὗ {π656 ψογάθβ. Τῃθ 8ῃ- 
οἰοηξ Τεδηβίδιουβ δηὰ Εδίμοσθ, δά {Π6 δαγὶν τοοάθγῃ, 
Οοπιηθηίαίοῦβ Ἰοΐη ἀνατεθραμμένος. ἐν τῇ πόλει “1 Ὲ 
ἔῃ ἠοχὶ νογάβ παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιὴλ.....ΑἥΙΠα 80 
γγδβθηβοὶ!, Ῥεῖ, δῃὰ ου]Ἱἕίηρ, οὗ [ἢ6. ποτ τροθηῦ 
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Οὔ68. Βαυΐ πιοβέ οὗἉ (Πο86 οὗ {Π| 1.8 σΟΠΓΌΓΥ, ἃ8 γ1- 
ἐγίηρα, Ῥεογιζοπίαβ, Αἰρογι, ͵ο!, Ῥεᾶγοο, Ὑγεᾶ., 
Ηεἰητγίςἢ8, Κυΐϊη., (τ οβθδοι, δηὰ Ναΐογ, ροϊηΐ δἤἶογ 
ταύτη, δῃὰ τοῖον (ἢ6 νψογὰβ παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιὴλ 
ἰο πεπαιδευμένος. ΤΠοτα Ψ1}} οἴπογν 186. τῇδ (Π1ηΚ, 
Ὀ6 ἃ ἰδυϊοίονυ : δῃὰ {ΠΘῪ ΤΟΥ ΟνῸΓ οὔβοινα, (δὲ 
1Π15 ἰηϊαγργοίδιοη 88 πΊογα οἵ τγαρι δε ; δίηςα 
Ἐῆογα 15 γδέ τηϑπιοηθα Βα 8 ΙΓΙΠ- ράσο, ἐλθη (ἢ 6 
μίαοβ οἵ 8 οἀμποδίίοη, }18 ργεοθρίοσ. Βιιΐ ιἢ}8 
ψου ϊὰ γοαυ!Γα γεγεννήμενος μὲν ; δΔη(, Ιη64664,1 σδηηοῖ 
Πεὶρ σοηϑίἀδγηρ ἰἢ6 σοπηποη. ΠΟ ΒΙΓΙΟΓΟΏ 88 (ἢ 6 
ἸΏΟΓΟ Ὠδίαγα! δη ἀργθοαῦ]α (0 {ἢ βίν]6 οὗ τ[ῆ6 Νενν 
Τοριαπιθηΐ, δΔηά ποΐὶ ἴο Ὀ6 ἀφϑογίθα ἴῸΓ ΔΠΥ γθᾶβοῃϑ8 
ΒΠΠΠογίο ὑγοιρῃς ἔογναγά. 1 οὔϑογνθ, ἴοο, ἰδδὲ 
ΘΟ ἢ] θυ βη6Γ, ἴη ἢ 5 [,6Χχ., τοίδι 8 10. 

. Ἴο {6 δυο! ΠΟΥ βροαῖς οὗ (σψῃϊοῖ, πονονοσ, 
18 Ταῖῃ ον ἔδποιθα [ἤδη Γ641) νγ8 ΠΊΔΥ Ορροββϑ {6 ἢδγβῇ- 
688 ΟΥὗἨ τ1ῃ6 Ὠγρεογθαίΐοη, ΡΥ ψἢϊοῆ παρὰ τοὺς πόδας 
Γαμαλιὴλ 15 υηοὰ νι πεπαιδευμένος. Οὐ εοἰΠο6ε 
οσοηῃϑίγιοι οη {ἢ 6 86η86 Ὑ0111} 6 ΠΟΑΡΪῪ (ἢ 6 881:η6. 

Τρέφω 15 οἴξδηῃ υβοά ἴῃ {Π6 βθῆβο οὗ θάμοαξε, ἐπ- 
δἰγμοί, ΘΧΔΙΏΡΪ65 οἵ νι το ἀγὸ δἀάπσεά Ὀγ {(πΠ6 (οι- 
ἸηΘὨΐΔίΟΓΒ; 88 Ε]Ϊαΐ. ΡοΪ. 8. Ρ. 484. παρὰ τῷ σοφισ- 
τάτῳ χείρωνι τεθραμμένος. ΥὙεῖ 1 οδηηοί ἤπά ἀνατρέ- 
φεσθαὶ υϑοὰ, ἰῃ Δῃγ μοοά δυΐδοτ, οἰογν β6 ἤδη ἱπ 
{π6 86η86 οὗ δγέησίηρ ὩΡ ἃ. .ΟὨ]]ὰ ; ἱποϊυάϊηρσ Ὀοιὰ 
ἐδοαϊηρ, οἰοίπίηρ, δηα οἀυσαίηρ. ὅ0 [ἀβρδη. (εἰεἀ 
Όγ Ῥμδανογίη.) τὸν σπείραντα, τὸν ἀναθρέψαντα, τὸν πα;- 
δεύσαντα' δὰ διμηρ]οΙ8. οὐ ΕΡίοΐ. Ρ. 47. (εἰϊεὰ ὈγῪ 
Ὑ εἰ3.) παιδία ἐκτιθέναι μέλλοντα ---- αὐτὰ λαβῶν ἀνε- 
θρεψατο. «“οβθρῇ, Αηϊ. 1, 9, 7. αἀναθρεψαμένη παῖδα. 
μορῷῇ τε θεῖον καὶ φρονήματι γενναῖον. ΑΡρρίδη Ρ. 1008. 
παρορώμενος ὑπὸ τῶν παιδευσάντων καὶ θρέψαντων᾽ τὸ δὲ 
ἐχῆς προτιμώώντων μου Δολοβέλλαν, ὃν οὐκ ἐπαίδευσαν, 
οὐδὲ ἀνέθρεψαν. ΙῺ ἃ Οἰαϑεῖοσαί δυϊῆογ, ἱΠογαίΐογο, 1 
Ββῃουϊά ποῖ. Ποϑιίδῖθ ἴο ρῥγϑίδσ (6 οοηδίγαυοσίίοη ἢςεί 
ταθηςοηθά ; θυ ποῖ, 1 {π|η1Κ, ἴῃ 1Π6 ργθβθηΐς οδᾶ86. 
. ΑΒ ἴο [Π8 παρὰ τοὺς πόδας, [18 βίσῃ! Πσαίίοη [8 ποΐ ἕο 
Ὀε ἴοο πιο ργθββοα ; ἔογ, δοοογαϊΐϊηρ ἰο (ἢ6 τηοάδ6 οὗ 
διγδῃροιμθηΐ ἴῃ (Π6 96 18} 80 ο08, αὐ [ἢ 6 Ρῃρ1}8 5δὲ 
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αἱ ἴῃ ἴδει οὗ {ποῖγ πιδϑίθγ, 1. 6. σοῃϑιθγϑῦὶν Ἰονογ.Ἐ᾿ 
{18 ονἀθηΐ, Βονψανοσγ, (Π8ὲ {Π6 ψογα 8 γα ἴο ῦ6 ΔΚ 6 ἢ 
Πραγαίίναϊγ, δηα τηθδὴ ὯῸ τΏΟΓα (δὴ (88 ΨΘ 880) 
““ βἀισαίοα μηπά6γ7' Βα ἢ ΟΥ βιιοἢ ἃ ᾿Ἰηδϑίθ. ἡ ΕΓαβίωιϑ, 
(ἰδβδυῦθοη, Κυρκο, ᾿οθβηθγ, δηα Ἐοβθῃπλ εν, Ἰπἴογ- 
ΡΓοι 1 αρμᾶ; δῃὰ Ἐοβοημ]]ογ. οἰΐθ8 Τ Πθημλβέ. ΟὟ. 
27. 11 ἰ5 (βουρηι ἴο 6 4 Ηρ γαΐϑῃι : δηα γεί ἃ ρῇγβδϑα 
ΨΘΙῪ πὰς Κα ἰδ ὁσσυΓβ ἰὴ οπ6 οὗ ἴΠ6 πγοϑῖ Αἰ ο 
ΨΓΙΓΘΙΒ ; ἡδιηοὶν, 2 βομίη. (. 7. Ρ. 6; 17. ἐκάθητο ἐν 
Πειραῖει ἐπὶ τοῦ Ἐῤθυδίκου ἱατρείου, προφάσει μὲν τῆς 
τέχνης μαθητής" 8. Ρ. 8. Τίμαρχος ἐπὶ τοῦ Εῤθυδίκου 
ἰατρείου πότε καθεϑόμενος. 

’ , , 8. πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου νόμου, 
“ἐ γῃβίγιοίοα (ὈΥ Ὠἰπι) πχοϑέ δοσιγδῖθὶυ ἢ τῇ6 το] ρίοη. 
οἴ γ σομηίγυ." δὸ διγτδοῖ. 16, 24.. ἐν ἀκριβεία ἀπαγ-. 
γέλλω ἐπιστήμην. [Ιἡ [(Π6 88116 ΤΠ ΔΏΠΘΓ, ἴοο, Βοβοη- 
ΤῊ ]Π]6Υ Ἰηἰογργοίβ, οὐβογνίης ἰπδὲὶ {πΠ6 σαγα δηᾶὰ αἰ[ὶ- 
ξέηποθ ὮθΥ6 τηθητοηδά 88 σοίθγθηςα ἴο 1ῃὴ6 φβγϑιηο- 

ἘΞ ΤΗΐδ οὐδίομμ ἰδ ν»:)ὲ}} "]Πυδίγαϊοα ΕΥ̓ 16 [ΟἸ]οννίηρ; οἰΐαι!οη5 οὗ 
Ὁ ειδιεἰη. Ῥίγκε Αδοίῃ 1, 4. 8:1 ἀοτηυβ τυ ἀοτηυβ οοηνεπί(ϑ καρ]- 
εηἴυπ), εἴ ρυϊνεσγὰ ἴα ἴῃ ρυΐνοετα ρεάυτῃ δοσγυτη. Βεγεβοῃ ἢ Η. 99, 
11. δὰ Οεπεβ. 49, 14.. Ουδηθ ἰῃῖοσ ἴορ 08. ΗΣ δυηῖ ἀϊδοίμυ]ϊ 
δεάεηῖεβ ἰη (εγγὰ σοσϑῖ βαρίοηϊίυδ 5. Ὦ. μα], 68,14... ΡὨϊο, Τ, 9. 
Ρ. 458, 14. ἱερὰ γὰρ ἡ ἑβδόμη νενόμισται, καθ᾽ ἣν τῶν ἄλλων ἀνέ- 
χοντες ἔργων καὶ εἰς ἱεροὺς ἀφικνούμενοι τόπους, οἱ καλοῦνται συνα- 
γωγαὶ, καθ᾽ ἡλικίας ἐν τάξεσιν ὑπὸ πρεσβυτέροις νέοι καθέδονται, 
μετὰ κόσμου τοῦ προσήκοντος ἔχοντες ἀκροατικῶς. ΑὈοΐδ Ναί πδηΐὶδ 
6. ἢ. 82. Ῥυϊνετα ἰοτηοῖ ρβιπ) ρυΐνε γα μείιπι ᾿ρϑυγδ}---οη βρηθὈΐα 
οὐτῃ ἧμ50, Ὠε4ὰ6 ἴῃ Ἰθοίο, Ὠθα}8 'ῃ 80]10, Ὠδα08 ἴῃ 5641]}, 564 βράβ 
ΘΟΓΆΤΩ ἶρδο ἴῃ ἰειτᾶἃ, εἰ φυοάσιπαιε ἐρτϑαϊυνῦ 6χ ΟΥ̓ ᾿ρϑΐιι5, γεοῖρα 
πὰ ἱη ἴα δυχῃ ἴοστογα οἵ {ΠΟΤ Θ, Οὔτα ἰγεσῆογα οἴ ρᾶνογθ. Ἡϊατῖμα 
ἴῃ 1 Οογ. 14. Ππξες ἰγδαϊτίο ϑγπμαβρορεο οϑῖ, υἱὐ ορεάβηΐθθ ἀἰϊβρυΐοηΐ, 
ΒΘΏΪΟΙ 68 ἀϊρηϊζαϊα ἰῺ σαι θάε}9, ϑεαιε 68 ᾿Ώ 8.086}}}18, ον 85} ἴῶ 
Ρᾶνὶ πηθηἴο 5006 Ὁ τηδίίαϑ. Μερὶϊία, ἔ. 41,1. δὶς ὑτδάσης πιδρ!ϑιΓ : 
ἃ αἀἴενιβ Μοβὶβ δὰ εἰδίεμι ὑβαι6 Οδιηδ} 6} 15 ἤθη ἢΪδ] βίδηϊςεβ αἶ866- 
Ὀαηΐϊ Ἰαρθη. Αἱ Ἀ. Οδι)δ οϊα τηοσίαο, τηοσὸϊ ᾿ηἴοβϑίαγα σοροσιπί 
ογῦεπη, ἰΐβημϑ ὀϑάεηΐεβ Ἰορὶ ἀϊδοθηάεθ ἤδναῦδῃιϊ ορεγδω. (εἴ ϑοία 9, 
158,) Μογίυο Οδῃιαϊδῖα Ἄνδηυΐϊε ἤοποΣ Ἰερίθ. Οίοσεα Κὶ. ϑαϊοπιοπὶς 
ἴῃ ϑοία 7, 238. δ᾽. 6 τηδρίϑιγίβ ἰγδάϊξτὰ Πα ΘΒ: Αὐαϊίογεβ ἴῃ 
δΌΓΟΔΙΕΓΙἾ8 ὨΌτΩΙ βοάΐβθα, εέαοπίς Π{ἸΠΈΡαγ. Βαραδ! δυο ἰβγηδρο- 
δι φεάεῖ ἰῇ 80] 1πι], ἀ᾿8οΊ ρ}}5 πυπνὶ σοηϑἀοηιδυ85. ΟἾο, ργὸ Ὠε)0- 
ἴδγ. 1. Ανὶ δεγνυπ) ΡΟΧΓΌΡΓΌΣ) ῥγεδτ δ δὰ δοουβϑαηάυτη ἀομλίηιιηλ 
Σηρυ εγῖῖ, οἵ ἃ Ἰορδίογιτι ρρβαΐδυδ ἀθάϊιχοτιῖ. δελοὶ. Ουδϑὶ ἴῃ οὐὔ- 
Βεχυΐιτι Ἰορδίογιπλ ταΐβθι8, αυΐα βογνυβ, ἰάθεο μεάϊυ8. ολὶγ, Β, 
1, 3. ΗΒ. Αἰκῖθα ὁοάεὶ δπίς ρεάεβ Β. Ε]Ἰεαζαγὶ ἰὼ 8.918, ν 

ΨνΟΙΥ. ο 
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Το δηα ἰηϑι{π|68 οὗἨὨ {πεῖν δησϑϑίογϑ, ἢ ὀχρουμάϊη 
δηἋ δη]οϊπηρ ψ ἢ] ἢ τἢ6 Ῥδαγίβαθα θοϑίονοα μαῆαν 
οᾶγα (866 Φοβορῇ. Αηϊ. 17, 8, 4.. δηὰ Β6]]. 2, 8,14.) ; 
86 80 ΟὟ ΕὨρ 18} ἰγδηβίδίοσβ υπἀογβίοοά {Π6 ψογάϑ. 
Κυϊποορὶ, ποσνονοσγ, οδ]οοίβ ἐπαΐ (ἢ18 Β6η86 ψου]ά το- 
αυΐγα πεπαιδευμένος κατ᾽ ἀκριβείαν ἐν τῷ πατρώῳ νόμῳ, 
δηά, ψῖἢ ατοί., Μογυβ, δΔηαὰ ἰηἀοορα τπηοϑῖ (οιμμτηθδῃ- 
(Δΐοτβ οὐ ἰ6 ἰαϑί σθπίυσν, 6 ΓΘΉἀ6Γ8 : “ ἰηβίϊταςι8 
ἀἰβοιρ πᾶ ραίτγιε ἰορ]8 βανογ βϑι πη. Μογὺυβ γϑθῆογβ 
(5 : ““ Ἰηδυἱὰ8 δα βενογι ἴθ ρδίγιε ἰορὶβ, υἂἱ 
βϑνοσβϑι πὸ βαρ] οδγοῃ εἴ ορβογνάγοῃ 1||4πΔ Ἰορθι.᾿ 
Αῃηά ἀκριβεία ἀο68 βρη γίροιν, δουογὶέῳ ; ἃ85 ἴῃ Αοίβ 
46, ὅ., ψἤογο δ] 88 Υ8 : κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν 
ἔδφησα. δ8ο ϑαρίοηϊ. 14, 41. μετὰ πάσης ἀκριβείας 
ἔκρινας τοὺς υἱούς σου, ἴο ΜὨΙΟΝ πᾶν ΡῈ δα ἀδὰ ᾿βοογαί. 
ΑΥ̓ΘΟΡ. (εἰἰ6ἀ Ὀγ ὙΥεί8.) ἔπειτά γε πλήθη καὶ τὰς ἀκρι- 
βείας τών νόμωυν σημεῖον εἶναι τοῦ κακῶς οἰκεῖσθαι τὴν 
πόλιν αὐτῶν ---- νόμος μετὰ πλείστης ἀκριβείας κείμενος. 
Απὰ ρογῆδρβϑ (ἢ]5 ἱπίθγργθίδιου ΠΥ ἄδβοσνα {Π6 
Ῥτγοϑίεγθης : 001 ψουὰ οὔβεσνθ, (πδὲ 10 Β6θη8 ἴο 
Γοαυΐγα (86 αγέϊοϊο, τὴν ἀκριβείαν, ποῖ ἴο πηρηξίοη ἐμδξ 
(Π6γὸ Δρρθᾶγβ ἴο 06 ἃ οαέαοἠγαδὶδ ἴῃ τΠ6 ἰάρθα οἵ γι σία 
ἑποίγμοέϊοπ : ἴον ἀκριβεία ρτοροῦν σδῃ ΟἾ]Ὺ Δρρὶ)γ ἴο 
1Π6 οὐεογυάηοο Οἱ ἀπῳ ἰαιυ. ΤΠουρἢ 1 στγδηΐ ἐπεὶ 1Π6 
ατιίοσβ οὔ 6 Ναὸν Τ᾿ οϑίδιηθης ἃγα ποὶ δχδοῖ ἴῃ (ἢ6 
υ86 οὗ {Π6 δγιἰοἶθ, δηὰ μὲ Πυρδ] ]αρζ68 ἀγα ψ τ} {ΠΘηὶ 
Βού υπίΓεαθθηί. Ἧ,ε, ἴοο, υ86 8 8ιπ}1|γ ἤραγα ψὨθη 
Ψ6 Βρ68ῖκ οὗ ἃ δεῦθῦ απὰ γἱρὶα εὐπμοαέίοη. 

ΤῸ 15 οὐβοσνθά ὃν Κυϊηοεῖ, [πδ΄ βίποθ Ῥαὺ] ψγ88 8. 
Ῥῃασίβθθ, δηὰ ἰῃ6 βοὴ οὗ ἃ Ῥἤδγιβ66, (866 23, 6. ἀπά 
20, 6.) ὈΥ νόμος ουρῶϊ ἴο ΡῈ πηἀεγβίοοα ποὶ 5᾽ ΠΡ Ὺ 
(ἢ ραέΐτγία ἴδ ἰἰ5ο]ξ, Ὀὰϊ 88 υπιιοα ψ ἢ ἰῃς ἐγααιἐοη5. 
((Π6 πατρικαὶ παραδόσεις τηρηἰοηδαὰ ἴῃ Ο]. 1, 14.) 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ταβρθοίϊηρ, ΘΘΥΘΙΠΟΉἾ 68 δΔηαἋ ΘΧΡ]ΙΟΔΕΪΟΏΒ, 
οἡ ψ Βιοἢ [Π6 ῬΗδΓΙ8668 θοβίονοϑα (Ποῖν οἰ ϊοί διτθηίίοῃ. 

8. ϑηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ Θεοῦ. 1 δ ΒυΓρτίδοα (δ 
Βρ. Ῥράᾶγοβ βου] ἴᾶνθ γεηογθα {1118 ““ Ἄχσθϑα!ηρὶν 
ΖΘ Ιοιι8," υπ! πρὶ τοῦ πατρῴου νόμου 1} ϑηλωτὴς, δηα᾿ 
ἔοντ {πΠ6 δῦονβ 86η86 οὗ Θεοῦ γεΐθγγιησ ἰο ἢΐ8 ηοΐβ ου 
Ματκ 11, 22. Εογ βυγοὶν {Πα0 ῥγποὶρ!]α 15 ἤθγα ὈγΥ. 
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ΠΟ τη68Π8 ΔρΡΡἢςΠΔΌΪ6, δηδ {ἢ6 σοηδίγαοιίοη ἢ ἢ 88 
Ἰαϊά ἀονῃ 15 ΨΥ ἢαγβῆ. ΤῊΪ5 τηϑί Πῃοὰ νγ88, 1 5Βῃου]ᾶ 
βθϑῖῃ, ἀβνιβθα ἴο ἀνοϊα ἰἢ6 ἢδγβ 658 οὗ ἰακίῃσ τοῦ 
Θεοῦ (ῸΓ τοῦ νόμου, ΨΠϊοἢ ἴο Β6Ζᾶ Δρρεβαγεά 50 ρτγαεϑῖ, 
{παὶ ἢδ ψᾶ8 ἱπάπιοσα ἴο γοδά τοῦ νόμου, ἔτοιῃ [Π6 Ψυ]- 
δαίθ. Βαῖΐ {Π6Γ6 18 0 Ρῥιοοῦ (ἢδί {6 Ψυϊρ. Τ͵Δη8- 
Ιαῖογ πδᾷ τοῦ νόμου ἴῃ Ὦ158 ΠΟΡΥῪ ; ϑπο8 ΠῸ ἐγδῃβίδίοῦ 
ΤΟρΡτ βθηΐβ ἢ18 οὔἱρίηδὶ ψ τ ἢ [ἢ 6 Ἔχδοίηθβ8 οὗ ἃ σορίδε 
οἷα ΜΆ. Απὰα τῇ 8 Μϑ. λααά τοῦ νόμου, ἰΐ νγὰ8 ἃ 
εἰοσ5. Νον [6 ῥγϑβϑοηΐ γοδάϊηρ 18 ὁοηῇτγιηβᾶ ὈῪ 8}} 
τὴ6 ΜδΆ,, δηά 15 ὈοῚἢ ἔσθ δηα οἰοραηί. Ῥδα] οου]ά 
ποῖ ἢᾶνθ υ864 τοῦ νόμου τους σοτητα {Πρ ἃ σΓΟΒ8 
ἰδυϊοϊορῪ ; δῃὰ ὈΥ υϑίηρσ τοῦ Θεοῦ ἢ6 ἀφ] οδίθυ σὸ- 
ἔυζα5 τ[ῃ6 οἤαύρα οὗ Ὀ]Αβρῃθιηίηρ; [6 Γανν ΕΥ 80 Βρθαῖ- 
ἵηρ οὗ 11, 88 ἴο 18 ΠΥ αὐἀπιὶϊέ 118 ἀϊν!ηθ6 ογρίη. Ζη- 
λωτὴς 5]0η1Η68 ἃ βίπα!Ιου8 οὔβογνοσ, δηὰ Ζϑαΐουβ 46- 
ἔδηάον οὖ; 845 ἰῇ 21, 80, ϑηλωταὶ νόμου" ἀῃᾷ 1 (ον. 
14, 12. ὃ. πνευμάτων. ΤΙ . 2, 14, 9. καλῶν ἔργων. 
ΟΩ. Μδοο. 4, 2. δ. τῶν νόμων. ἢ εἰ8. οἰἴ65 Ατγίδη Ἐριοί: 
ῷ, 14.. αἷς θεοὺ τοίνυν ϑηλωτῇ τὰ ἑξῆς πάντα καὶ ποιεῖν καὶ 
λέγειν. 1ὴ6 Ἰλίου, ἴοο, ΔΡΕΠΥ σομηρᾶγεβ Βοῃ,. 10, 2: 
δῆλος Θεοῦ. ΤΊ]ΙῈ ἡ ΠΟ]6 οἱ [Π18 84 νοῖβ6 15 ἐχρουηάρα 
ῃ ἃ τη ΔΒΓΘΓΙΥ ππδηηοῦ ΟΥ̓ ΟΠ ΓΥ5. Ρ. 868 δῃηά 870., ἴο 
ΜΠ οπ 1 σΔῃ ΟἿΪΥ γΈ 767 ΤῊΥ τοδοΓβ. 

4.,.5. ὅ66 16 ποΐϑ οἡ 9, 2. ᾿Εδίωξα ἄχρι θανάτου." 
ΜδηΥ τγεοθηΐ (οιυμπηδηίδίογϑ, 48 Βοβθητη!]]οῦ δηά 
Κυΐϊηοοῖϊ, {πη {Παΐ (ἢ6 ἔοτοα οἱ 115 ΡὮγαβ6 15 οχ- 
Ριδββοά ὈΥ {6 Ὁ] ονίηρ νοτάβ, δεσμεύων, δὅζο. ; δηὰ 
{Π6Ὺ ἴακα 1 ἴῃ ἃ ἤριιγδεϊνα Β6η56, ἃ5 δἰ ρα δ ίπρ, 1 
Ὀοτθ 8 ἀθδαϊν μαίγει.᾽ Βαϊ {18 βθοῖηβ ίοο Ροϊά. Ιὲ 
19 Ὀοιίογ, ψ ἢ Οτοίϊι5, ἴἰο υπαάογβίαπα 1 σι τὴ 
1ϊἸπιϊ αἰίοη οὗ, ““ 48 ἴατ ἃ8 ἴῃ τὴη6 [ν,᾿ 1. 6. “" Ἄρρτγο- 
ποηάίπρ᾽ δηα ἀο] Ἰνογίηρ ῸΡ ΠΊΥ ὈΓΙΒΟΠΘΓΒ ΜΙ ἰηθχο- 

Ὁ Βρ. Ῥεδσοα οὈ)θοῖβ ἴο ΟἿΣ σοΙΏπ)Ο νογδίοη, “ υηἴο ἐδ ἀδδίῃ ;᾽" 
δηὰ οσογγεοῖϑ ἱϊ ἰο ἀδαέὴ σεποσαν. Βυΐ, ἰῃ 7υδίϊςα ἴο ΟἿΣ νεῃθσγαῦ 8 
Τταμδίδίογθ, τ τυθὲ 6 σοιωδιδοσοὰ (νοι 1 βοοηὴβ (ἢ6 ροοὰ 
Ῥγεϊδία ἔοσροῦ) ἴαΐ ἴνγοὸ οδηϊυγίεβ δρὸ ἴΠ6 ῬὮγαβθ εἰπέο ἐδ ἀεαίῃ 
(πο ἢ ὀσουγ8 αἷδο ἰῃ δυάρ,. ὅ, 18. ““Ψεοραγάεά (Πεὶγ ᾿ῖνεβ ὑυηΐο ἐλὰ 
ἀδαι," δῃά Μαίϊ. 15, 4. ““ἀϊδ ἐδ ἀδβί μ᾽") νγὰβ δὴ ἰάϊοτη ἰρῃ γίηρ᾽ 
ὑπο ἀεδίῃ ἐέξοϊ. Ὑαῖ 85 1π|8 δἰ ρ ἢ 8515 1 ἢοΐ θα ἔουηα ἰὴ [ἢ 
οτίρἴηδι, ἴ( ταις Ὀ6 Ἠεῖίονῦ ἀν. ' ᾿ ᾿ 

6 



84 ΑΟΤΣ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΒΤ1558, ΟΗΑΡ. ΧΧΙ]. 

ΤΑΌΪΘ βονουϊυ, ονθη {που ρἢ Ὁ τρις Ὀ6 ἴο ἀφϑδίῃ.᾽" 
Βεϑι468, Ῥδι}}8 σοηάιοΐ δἱ (ἢ6 δέοπίηρ οὗ δέορλθη 
τηϊσξ 705 γ [Π6 ἜΧργθϑϑίοη, θνθῇ ἰὴ 1Π6 νϑγῪ ἰοθίογ. 
1 λϑ8θηϊ ἴο ΠΣ γοιηδικ οὗ ϑοααγιάρο, ἐΠδὺ Π6ΓΘ 15 ΠΟ 
Τοά80ῃ (0 {δὶπκ [δὲ (Π6 βασγεα ὨΙΒΊΟΣΥ σοηΐδ! 85 ἃ {11} 
δοςοουηΐ οἵ 4}1} [ῃἢ68 ουϊγαρθ8 σοτημη64 ἀραϊηβ8ι (ἢ Γ18- 
ἘΔΉΙΟ ἀυτγίηρ (ἢ6 ρεγιοά (ο Ψ Ὠ]οἢ 1{ Ἔχ θη 8. 
, δ. αἷς καὶ ὁ ἀρχιερεὺς --- πρεσβυτέριον. Βγ τῃῆε6 ΗΙρἢ 
Ῥγιοθϑί ἴο ψ]οῦὴ ῥδυι ΒΡΡΘΔΪ5, δηα ἴτοιῃ ᾿νοτ ἢ 8808 
ἢδ6 τοσαινθα {6 Ἰοίζοσθ, 185 τηϑδηῖῦ ΖΠεορἠϊμδ, ὙὮΟ 
ἂὶ ἐδαέ ἐΐηια ΠἸϊοα (ἢ6 οἷος (866 {π6 ηοΐβ οἡ 9, 3.), 
ποῖ Απδηΐδ8, 0 δἵ 28, 2. 18 οαἰϊορά ἩΗϊρὴ Ῥειοϑί, 
ὈγΥ (86 υϑυδὶ σουγίεϑγ. (Κυϊη.) [Ὁ πιὰν Ὀ6 βιῇ- 
ασθηΐ ἰο πηάἀογϑίδηα ὈγῪ ὁ ἀρχιερεὺς ““τἢ6 (ἐλδη). 
ΗἸρἢ Ῥγίββι." δι] σδηηοίῖ τπηδάῃ ἴο ΔΡΡΙΥ. ποιὺ ἴο 
Αηδηΐδβ ῃ6 {{|6 ὁ ἀρχιερεὺς ; 5'ησ6. ΔΏΥ ΟἿΘ ΠΟ 
μά ΗἸ]οά (πδὲ οἶσθ νγῶβ ομἶυ ςδ]]οὰ ἀρχιερεὺς, ποί ὃ 
ἀρχιερεὺς, Ὑ ὮΙ {Π|6 88 σΟΠΠΗηΘα το ἐλθ οπε ΜὮΟ 
ἐΐθη Π]1οα 1. 

ὅ. μαρτυρεῖ μοι. 'Γἢ]Β πηι8ὲ 6. (Δ Κοη ἴῃ ἃ ΡΟρΡυΪΆΓ 
ϑοσορίδειοη, 88 6 88Υ, ““ Β0}0ἢ) ἃ ΡΘΙΒΟΗ 15 ΠΥ ΜΙ ΓΠ 688 
(Πα 1 18 80,᾿ 1. 6. “1 σδῃ δρρεδὶ ἰο ἢἰπὶ ἔογ [Π8 ρῥτοοῖ 
οὗ {Π18; 6 οδῃ, ἱ ἢ6 ΜΠ, 6, ἰοϑιοηγ," ἄς. 
ὙΏΙΟΥ ἰδῖκο8 μαρτυρεῖ ἴοτ [6 βαοοπα ἔιΐαγο, Ὀ00 1 
ἀουνρὺ ψΒΘΙΠΟΓ {Πα} ἔΌΓΙ νγ88 δνοσ 'η υ86δ. ΤΠ (οά. 
(δηΐ. ἢ88 μαρτυρήσει ; Ὀαϊ {Π|8 18 ααἴ6 ὨΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ.. 

. Κυΐϊποοὶ σοπιονο8 {6 σοϊηπηᾶ ἔγοιη ἀδελφοὺς [0 
Δαμασκὸν. Βιϊΐ {Π6 σοπληοῃ σΟὨΒΙΓΟΊΟΩ 86 θιη8 {Π6 
ἸΏΟΓΘ Ὠδίυγαϊ! Δηαἃ ἀργοοϑῦϊΐα [0 {Π6 ΡοΟρι) ᾶσ βίγ]6. 
ΒΥ τ[Ἰ6ὸ ἀδελφῷ. 1ἴ τηιιϑὲ 06 ορβογνθά, ἃγα τηθϑηΐ {Π6 
ᾧ7οιυς οἵ )αϊηδβουϑ8. ; 

ὅ. ἐκεῖσε, ἴον ἔκει.. ΤῊ 5. 15. ο8116 4 8ἃ ᾿βοϊθοΐϑῃῃ ὈῪ 
(ὐαἰθη (εἰϊεὰ ὃν Υ εἴ8.) ; γϑῖ βἰ πη] ᾶγ Ρογιαυζαιοη 8 
οἵ δοσερίατϊτοη θοίνθοη δάνογυβ οὗ ρίαςε ἅἃγθ ἐουπά ἴῃ 
{86 681 ὙΓΙΘΓΒ. 
. 6- 11, ὅ66 (6 ποΐβ οἡ 9, 8 β6α4ᾳ. Περιαστράψει 
περὶ ἐμέ, ““ ΒΏ0η6 δ’τουηα τη6. ΚΌΪΠΟΕΙ σΟηΒ᾽ἀ6Γ8 
186 περὶ 88 ρἰβοηδϑίϊς, ἀῃηά γεΐδιϑ, [ὉΓ Ὄχδιρίαβ, ἴο 
ΑΡγαβοῖ οἡ βοῦν]. Ρ. 621. Βυΐ 1{ τηυϑ8ὲ Ὀ6 Γοπγοπι- 
μεγϑὰά (δδῖ βιιοἢ ρϑγ[ 0168 ἃγθ ποῖ δ γδυβ Ὀὶθοῃδϑίίο, 
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Ὀυΐ (αὶ οἴθη, 88 Π6γο, ἐ6 γαρϑίοη οὗἉ [Π6 ῬΓΘΡΟΒί - 
το 848 8ῃ ἰηἰθηβῖνα ἔοσοθ. ' 
ΒΟΠΊΘΕ ΠΡ ΝΘΓῪ 51 Π|}}8Γ 15 τοϊαιβά οὐ Ἐπηρϑάᾶος 68 
Ὀγ Πίορ. [μΔοτί. 8, 68. εἰς τις ἔφη μεσῶν νυκτῶν φωνῆς 

᾿ ὑπερμεγέθους ἀκοῦσαι προσκαλουμένης ᾿Εμπεδοκλέα" εἶτα 
ἐξαναστὰς ἑωρακέναι Φώς οὐράνιον, καὶ λαμπάδων φέγγος, 
ἀλλὸ δὲ μηδὲν. [{ 18 ὁναϊο!ουβὶν ΓρΊΔΓΚοα Ργ Οἢγυ- 
βοβϑίοτῃ 870, 84. Μάλιστα μὲν οὖν καὶ ταῦτα ἀξιόπιστα 
ἕδει εἶναι ἀπὸ τῶν προλαβόντων' οὐ γὰρ ἂν μετεστράφη᾽ τι 
οὖν, εἰ κομπάξϑει, Φησὶν ; οὐδαμώς διὰ τί γὰρ τοσοῦτον 
ἐξαίφνης ἔῤῥιψε ϑῆλον εἰπέ μοι; τιμὴν προσδοκῶν ; καὶ 
μὴν τάναντιά ὑπέμεινεν" ἀλλ᾽ ἄνεσιν ; οὐδὲ τοῦτο" ἀλλὰ 
τί ἕτερον ; οἶλλ᾽ οὐδὲν ἀπὸ λογισμών εὕρειν δυνατόν' ταῦτα 
τοίνυν ἀφεὶς αὐτοῖς συλλέγειν, τὰ πράγματα διηγεῖται. 

10. ἀναστὰς πορεύου---ποιῆσαι. ῬΓΙΟΘΘΒ ΔΡΕΥ οἰξα8 
ἃ Κιηάγρα ράᾶββϑαᾶρὲ οὗ ἘζΖεοῇ. 8, 92. ᾿Ανάστηθι, καὶ 
ἔξελθε πρὸς τὸ πεδίον, κἀκεῖ λαληθήσεται πρὸς σε. 

11. οὐκ ἐνέβλεπον, ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ ᾧΦωτὸς ἐκείνου. 
Ηδτγα ἴπογα 18 ἃ βογί οὐ Πηεπάϊααϊὶα ἔῸγ “ τῃ6 ρἱοτίοιυβ 
σαι." ν᾽ εἴ8. σοπηρᾶγαβ ἃ Κἰηἀγβα ραββᾶρα οἵ Ψοβθρῇ. 
Αηΐ, 6, 2, 2., δηά Ργίοξβειιβ οἰΐββ ϑϑύνυ8 οἡ ὙΊΓρ. 
ΖΈ. 9. Ηυπιδηὶ οσυ]! δ᾽ ογοῖὰ οἱ πἰτ]1πὶ Βρ] ηἀογρίη 
ἔθυγο Ποῇ Ροβϑαηί. Ατβίοι. 8. 6 Απϊᾶ. Ἡ αἴσθησις 
ἐκ τοῦ σφόδρα αἰσθητοῦ οὐ δύναται αἰσθάνεσθαι. 

12. ἀνὴρ εὐσεβὴς κατὰ τὸν νόμον. “ΤΟΙ 88 Π0 οο- 
σαϑίοῃ ἔογ Ὦτγ. Ὄψβϑη ἴο ἢδνθ ἰἌκβθὴ β6 ἢ δχοδθρίίοη 
δῖ {π686 ψογάβ, νὨϊοἢ ἢ6 ψου]ά γθηᾶθγ “ λα ζογηιονίν 
Βεϑη, ἄς. Οτοίϊα8, ψ τ ἴδ τόσα Ἰυσρτηρηΐξ, γὸ- 
ἸΏΔΓΚΒ: “Ηος πιυϊΐτη ρογίηθῖ δα το 48 8ρ6- 
Ὀαίυν.᾽ Τὴ ἜΧΡΓΘβϑίοη 1Π10168 [ἢδι ἢ6 88 ἀδνοίθα 
(ο {ῃ6 ορβοῦνδηςθ οὔθ Μοβαὶς [,νν, 88 νγν6}} 45 {6 
(ὅοΒβρο] : δῃὰ βυγεῖὶν 10 γθαυϊτοβ ἢο (ΒΕ αΙρι8 ἴο 566 
ψ ηαΐ Ὀαδγίηρ (18 Ὧδ58 ροὴ ἰ(ἢ6 ργεϑθηΐ αιυρϑίίϊοη. 
ΤΠης ψογάβ (οἱ ον ίηρ βθο δ αθα ἴο θβϑίδὈ } 85} [ἢ6 
λοι, οὗ Ὧϊ5 θεΐηρ ἃ ἀδνοιυΐ ὕδειυ; ὨδΙΊΕΙΥ, μαρτυρού- 
μενος ὑπὸ πάντων τῶν κατοικούντων ᾿Ιουδαίων. 
᾿ 14. προεχειρίσατο, δ66. [Π6 ποία οἡ 8, 206. Οη 
τὸν δίκαιον 5866 (Π6 ποία οη 8, 14. 7, 562. 

1δ. ὅτι ἔση μάρτυς, ὅτο., ““ ἴον ἴῇου 85Π41{ Ὀ6 ἃ ν]ϊ- 
2688 πα Ποὺ Πδβῖ β6θῇ ἢΐπὶ|, δῃά ἰδὲ ἢθ παι} 8ρ- 
Ροϊηίδά {ἢ66 ἃ Ργθδοῆοσ οὗ ἢ15 ἀοοίγιηθ. ἢ δὸ 26, 16. 
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8664. “(δου 5841} ΡῈ μάρτυς τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ." 
Ῥγισδθυϑ ΔΡΕΪΥ σοιηρᾶγαϑ [οΐδη Νίρτ. 6. Μαρτυρά σε 
παραστήσασθαι πρὸς τοὺς πολλοὺς ἐθέλω. 

10. καὶ νῦν τι μέλλεις ; ““ΨὴγΥ ἀοαγοβι (μοι. ΤῊΪ4 
βρη! οδίίοη οἵ μέλλειν 185 ρεγραίιδὶ ἴῃ {π6 (Ἰδβϑίοαὶ. 
ΨΓΙΓΘΓΒ : 80 {παι [Π6 ΟΟπηπηθηϊδίογβ πϊσῃς ἤᾶνο βραγοά 
{Π6 ̓ν ΘΧδιΏρ] 68. 

16. ἀναστὰς βάπτισαι, καὶ ἀπόλουσαι. ΟΥ̓ {686 
ψογάβ βάπτισαι Δηά ἀπόλουσαι ἨὨῸ ΝΘΟΓῪ 88 |5[ΔοίογΥ 
δοσουπί 18 σίνθη ὈΥ (ῃ6 (οιππιοηίδίοῖβ.υ ὙΤΠΘΥ ΔΓ 
Βοῖα ἰὴ [π6 τι! 4416 νοῖςθ ; δηά {Π|6 θ6βὲ οὐἱ εἶς 5 Δ55:6ἢ 
ἰο {Π6π| ἃ τοοίργοοδὶ, οὐ γοβδθοιο ἴογοθ, νὶΖ. “" ψδβδῇ 
{Πγ561} (ΌΥ Ὀαρίΐ5πι|) δηά οἰθδῆβα ἅν (ἢ δ[η8." 

αἱ, ἃ8 ΡΘΙΒΟΏΒ (4 ποὶ Ὀᾶρί1Ζα ἐλεηιβοίυο5, ὅτα., 1ξ 
τηυδί Β6 πηάογϑίοοι (Π}8 : “ ἀο ἐὴν ραγέ ἴο θ6 Ὀδρ- 
{ἰΖεὰ (ὉΥ αρρίψιης ἴοτ Ὀαρί([8π}) ; Δη4, φμαπέμπι ἴπ ἔξ, 
80 ΔΨΔΥ [ὨΥ 51η8. Νὸον [18 5686 566 18 ἰὼ ὮὯδ 
10 ῃογϑηΐ ἴῃ {Π6 γοοίργοσαΐ ἴοτοθ. Απα ἐλμδ 1 σοο8 
ἴο πηθδῇ [Π6 βᾶπη|6 88 Ἡπάργσο δαρέξδηι, δὲ δαρίϊποά. 
ΤΙ δἀ ἀρὰ ψοτγάβ ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου 
866πὶ [0 Ἀ6 ἃ ἰογπὶ οἴ βοϊεπηη δηραροιηθης οἡ [ἢ6 ρμαᾶγί 
οὗ {6 Δρρ!οδηΐ ἔοσ Ὀαρίϊθπ), ὈγῚ ψηϊοΐὶ ἢ6 Ἰανο με 
{Π6 πᾶῖηα οὔ {π6 Ἰ,ογά ἴοὸ θβϑᾶγ ψ 6858 [0 δ οηζαξο- 
τοθηί8 ἴο ἔογϑακα βίη, δηα ἤδνα δ (ἢ. 

17. ὑποστρέψαντι εἰς Ἱερουσαλὴμ, ζο. ὅ566 9, 66. 
Ἧς ρυτροβεῖν πηθηίοηβ (μὲ ἢ6 Ψὰ8 ργαψὶηρ ἵπ ἐδ 
ἐοηιρίο, ἴῃ οτάεγ ἴο βῃεν {παΐ, δουρὶ Π6 ψ88 ἃ 
ΟὨ γιβιίδη, γοῖ μα ἀϊά ποΐ πορἷεοξ οΥ πηάθγναϊας {δ 6 
ον δὴ νου] ρΡ. ΟΟμραγα 21, 18. [ἴῃ καὶ προσευ- 

Ὁ Βαριίδη ἰῃ (86 δάυ]ΐ, ἀχοορίΐηρ, ἴ[ῃ6 νΟΓΥ Ῥδου αν ἰπβϑίβηος οὗ 
οἷν [οτὰ, τνᾶϑ ἃ ἰόοκθὴ οὗ οοηξοβδδίοῃ δηδ δυν  αιοη ἔον βίη, (οἢ 
νυ ΠΙΟἢ δοοοιυηῖ ἰΐ 8 8116 τὰς ὈαρίϊϑηιΒ οὗ ΤΣερεηίδηοε, Μαίϊ. 8, 11]. 
ΜΑϑικῚ, 4. [Κ6 8, 8. Αοίἴβ 18, 94. 19, 4.) δΔηὰ οὗ ἃ ἀεείγε ἴο Ὁ 
οἸεδηβαὰ ἔγογῃ ἰΐ, 88 ἴπ6 ὈΟΟΥ νᾶ Ό. νυδῖοεσ οἰβδηβϑά ἔγογ 18 ρο]ϊα- 
ἴὕοη; δηὰ δεϊηρ' δόμηϊηϊδίεγε [0 ϑιιοὴ ρῥγοΐββϑοα ρμοηϊθηΐθ, Ὁγ Ὠϊ- 
νἷῃα δρροϊῃιπηεηΐ, 885 ἃ (ΟΚοῶ οὗ πυοῦγαῦ]α γεραγὰ ἴο πο, ἰὶ ν.8 8 
δε] οἵ ραγάοη : ποῦ ἀϊά ἀοὰ ογαϊπαγν αἶνα ΔΩΥ Ῥαγιίουοῦ ῬΘΣϑΟΏ. 
ΔΗΥ͂ ΡΟδ]Ιο δηὰ νἱβ18]6 τοκθη οὗ ραγάοῃ 1} με δυδτηϊτεὰ (ο Ὀαριίϑη ; 
8ηα 118 ΣΏΑΥ Ἔχρ]δίἢ ἴῃ ννῆδί 86 η86 ὈΔΡ 81) ΠΥ 6 δβαϊὰ ἴὸ τυδϑῇ 
ΔΌΨΑΥ 8108, δηΐ( εἴϑενν εσε (ὁ βᾶνθ, (Ὁ 1 Ῥεῖ, 8,41. 9866 Αοἴα 
4, 88, δηὰ {6 ποῖεβ ἴβογε, ῥ. 435. ( τ.) 866 δὴ δαιηίγων!δ μδ8- 
δαῖσο οἱ {815 ϑιιγ)δοί ἰῃ ΔΙ νί 8 [ηδἴ. [. 4, 15, 14. ν᾿. 519. 
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χομένου μου {ποῖα ἰθ8. 8 σἤδηρο οἷ σοηῃβίγιοιίίοη ΤῸΓΣ 
δ ροσευχομένῳ μοι. ὅδ66 Ψογβί. 46 Ηφῦγ. Ν. Τὶ ῥ. 604. 
86η4. (Κυϊη.) 

17. ἐν ἐκστάσει, “458 1 νψ͵ὰβ σταρί ἴῃ Ὀγαγοὺ δηᾶ 
ῬίουΒ Ἔχϑγοῖβθδ, 1 ψγὰϑ (ὩγοΟ ἰηἴο ἃ ἴγδῃςθ, ΟἹ 66“ 
βία5γ." δ'66 {Π6 ηοίθ οἡ 10,10. ογῇδρϑβ δ πρὶ 
σοηίίΐπια βίδηιπηρ 811 τΠ6 ψΏ116, 1} δ ΤΏ ΓΘ ΠΒΘΏ 688 
οὗ σουπίθηδηςθ, ψὨΙςΟἢ, 1Γ 1 ογα ορβογνθα ὈΥ͂ δΔῃῪ 
ΠΘΆΓ ἢ], πηὶρῃς θ6 ᾿πρυϊδα ἰο {π6 ἤχοαμαββ οὗ ἢ 15 
ἀενοίίοη, οΥ, 16 ἢδ [611 ἄονψηῃ, 10 τηὶρῃς θ6 Ἰοοκοά ὕροπ 
85 Δ δρ!]οριὶς δἰ. ΑἹ] ἐπα ἢ6 880 δηὰ ἤοασάᾷ νγ88 
(ἴσο Ὀ6 80.686) ΟἿΪγ ἃ που] Οὐ ᾿ΠΊ ΡΤ Β5: 0 ΟἹ ἢ 58 ΟἹ 
Ὥργνοβ5, ποῖ ίο 6 ρεοτγοοινοα ΌὈΥ 8ΔὴΥ ΟἰΠΘΓ ΡΘΓΒΟΉ8. 
(θοάαν.) ὍΤῊΐβ 15. οπα οὗ {Πο086 βδ]θοῖβ (Δπα βυσἢ 
ΔΓΘ ποῖ ἴδ) οὐ σοῦ γα ἅγθ σοηδοιηηρά ἰο βδό 
ἰπτουρῇ ἃ ρἷαθ8 ἀδγκὶν, δπαὰ 1ἢ {πὰ ἀϊδβουββίοη οὗ 
ΒΙΟ, 41} Ὠυμηδη ΡΟΥΕΓΒ γιὲ [1] ; βίηῃσβ 6 ἢδνα 
τοί [Π6 ποῦ στῶ. ἴῃ ϑυςῇ σ4565, ἰΠογοίογο, 1 18. {Π|6 
Ραγί οὗ Βυπμδη ργυάθποθ, ποΐ 688 τπδὴ ΟἸ γι βία 
ἀυΐγν, ἴο ψαῖὶκ Ὀγ ἰδ! ἰἢ, 4ηα ποῖ ὈΥ 5Ιρἢξ, ΠΟΙ Ῥγθϑαπιθ 
ἴο 6 ψίβα ἄθονθ ψῇδί 15 ψγίθῃ. 

18. οὐ παραδέξονταί σου τὴν μαρτυρίαν, π. ἐ. Ἠ56- 
ἰλᾶγ δῃηά Κυϊηοεῖ ἔα {Π18 ἰο Ὀ6 8 ἐΐέοΐε5 ἴοσ, ““ ἸΠ6Ὺ 
ὙΠ ὀρροβα δῃά ἀο {πεὶγ υἱμηοϑί ἰο ΒΌΡΡΤΘΒ8 (ΠΥ 
ἐεβί θην." Απά {18 15 σοπῆτγμπιοά, ἢν τὨϊηΚ, ὈῪ 
ἘΠ6 Ργϑοθάϊηρ πογάϑβ καὶ ἔξελθε, ἢ] ἢ (ἢ Υ οὔβοσνθ) 
ϑισοοϑέ ἀαη 56. Ιῃ 1018 οΥΟΊϑη, ἤότανογ, ΤΠ 6 ΓΘ 
ΒΘΘΙΏΒ ΒΟΙΠΘΙΝΙΠΡ᾽ ὈΓΘΟΔΣΙΟΙΒ. 

10. ἥμην φυλακίδων. ΤῊ!Β νογά (ἔτοπι φυλακὴ, λοῖϊά, 
2αδδ,) ΔΔΥ διρσηἶν οἰ σ “ ΓΠΓΟῪ ἰηΐο ῥγίβοῃ, οδυβδδ 
ἴο Ὀ6 ΔΡΡΓΙΘΘΗΔΘΩ͂ ;᾿ 88 ἴΘΓΘ ; ΟΥ ““ἴ0 ΚΕΕΡ ἰη Πο]ά ος 
ῬΓΙβοη ; 88 1 ϑδρ. 18, 4. ἄξιοι---στερηθῆναι Φωτὸς, 
καὶ φυλακισθῆναι ἐν σκότει. 

19. καὶ θέρων κατὰ συναγωγὰς. ΒΕῸΓ Πδροϊ]αἰίοη: 
γγἃ5 1πΠϊοίοα 1 (Π6 ϑδυπαξοριιθδ. ὅ66 (ἢ ποΐβ οα 
Μαῖί. 10,17. ΤΠ βϑυῃδρόριιθ5, ἰοο, Ψογα ἐΐλθη ἔγο- 
υδηξοὰ ονθη ῪΥ (πο86 96 )7ὸὲ 0 πὰἀ οιηργδοοάᾶ 

ἀιεϊθείαηίιν. Ὑδυ5 ἔΠ6Γ6 18 ΠῸ 664 ἰσ τϑοθάβ (45 
βοζχο' 40) τ {Π6 8.8} 8Β6η86 οὗ συναγωγὴ, δηἀ ἰδ κ6 
1{ ἴον οἱυὶΐ αδϑοπιδίψ. ὅδε6 Ἰ)οἀατγρο. 
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20. καὶ συνευδοκῶν, ““ΟΆΨΘ ΤῊΥ ΔΡρΓολδίϊοη." ὅδ΄'ε6 
{πΠ6 ποΐθ οἡ 8,1. ὙΠ τοϑροοῖ ἴο {π6 ργθοθαϊηρ 

᾿ ΜΟΓΙ͂Β, ἐξεχεῖτο, 1 τηυδὶ Ὀ6 οὔβογνθρα, [πὲ ἃ 5: }}8Γ 
1.86 ΟσουΓβ τη οῃ. 8, 16., Αρος. 16, 6., ὅδη. 9, 6., 
δηά Ρς. 105, 86. , 

, δ'ὺοῃδ Γρορηΐ (ὐοιηπιοηίδίοιβ. δἃ8 Ησοϊητγὶοἢ8 δηά 
Βασγίκου, βϑίγδηρ ον τηϊδοοηςσοῖνα 8Π4 τη ϊϑγεργεβθηΐ (ἢ 6 
Βοορα οἵ αι} δα άγθββ. Τὴ6 ΟὨΪΥ σοηβίβίθης Οὗ 
Ργοῦδῦὶα δοσουηΐ 13 (ῃδί ρίνθη ὈγΥ ΟΠτγυβοβίοπι, Εἰ γα8- 
τὴ.5, Πρι46, (δι γαγιι8, ατγοίυ8, Πράάγιἀρε, 8ηά 
ΟἴἤοΓΒ; παιηοὶν, (ἢλι (Π6 ΑΡροβίὶβ πὶηΐβ ἃ Ὦορα {{πδῖ 
{πὸ ψουϊὰ ρεγοεῖνα {παΐ δας ἃ (οἱ] οἤδηρθ ςοουϊά 
ΟὨΪΥ να δγίβθῃ ἴγοπΊ ϑβοῦ8 ΘΙ ΡΥ σαυ86, Δηα 88 1 
ςουϊά ποί ὃ6 αἰγὶ θαΐαά ἰο [Π8 ἰηῆπσηςα οὗ δὴν ἢιι- 
ΤηΔὴ ΡὈδββίοῃ, (ΠΥ ψου ἃ δϑογῖθα 1{ ἰο {π6 1ηἰοτγίο- 
τοῆοα οἵ δανθηῃ. “1 τὺ ἱπογοίογε ὄχρθϑοῖ (ρϑγᾶ- 
ἢγα868 Πα ατγ.) {παι ἃ ἰεβίϊοην ἔτοπι τη6 ψ1}} Ὀ6 
πε ψ ἢ βοπλα ρΘου ἂγ τοραγά, ψ ἤθη τΠ6Ὺ 866 (δέ 
{πΠ6 ον: ἀθηςθ8 οὗὁὨ ἴἢγ (ἀοβροὶ ψϑγο βίγοηρ δπουρὰ ἴο 
σοηααογ βοῇ ἰηναίογαίϊθ ργο)ά!ς 68, δηα βασἢ ἔυΓΙΟυ 8 
ΓΆρα ραϊηδί ἰῖ. Οτ φυλάσσων τὰ ἱμάτια, 8686 {Π6 
ποία οἡ 7, ὅ8.. ἴο ψ}]ς ἢ 1{ τηΔΥ Ὀ6 Δα 464, [Πδὲ {ἢ 6 
Ῥοιβοηδ διηρίογθα ἴῃ ἴῃ οἴῆος οὗ βίοηϊῃρ υ8ε4 ἴο 
ἴῇτον οὐ᾽ (ἢ61Γ οἰοίπεβ, ἀπεδύσαντο, Ἰυϑὲ 85 ἀϊἸὰ [ἢ 8 
“λίρα. 8ὃο Μδοῦο Αἰἰρη. 848 Ε., ΨΏΘΓΟ 1 15 8βαἀ 
{παῖ ἴῃ (6 (σγπηηδβί {6 ΓΘ ΈΓΘ ΡΘΓΒΟἢ5 δρροϊηίοά 
τὰ ἱμάτια τῶν εἰσιόντων λαμβανόντας τηρεῖν, ἐο ἐαζδ 
οἤαγρο οὗ ἐλδ εἰοΐδθ5 ὁ ἐΐοδο ἐδαέ σαπιο ἴπ. 
" 21. πορεύουι ΤῊ ἰ,ογὰ Ἴνθγγυ 68 {Π|5 Ρ]68 ὈΥῪ 81π|- 
ΡΪΥ τϑρεαΐΐηρ ἐδλο ογάου. ΟΥἷἁ {18 {Π͵6ῆῖ6 18, 1 Ὀε]ανα, 
ΠΟ ΟἴΠΘΓ ἜΧϑιΏρΪ6 ἴῃ ϑογιρίαγα. 

21. εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελώ σε, 1. 6. ἴο Αταῦΐδ, 
ϑγγα, ἴγοία, Τγοδοηϊα, ΒΙΓἢγηΐϊα, Μυβῖα, Αϑίδ, 
οἰ τος κε ΜΝ ἐπ ηἰα, ΠΙγντσαπ. ὅδ66 βϑιρτα 9, 15. 
Εομ. 1δὅ, 19. (Οτοῖ.) “ ΤΠουρῇ (οὔϑογνοβ Κυϊποοὶ) 
Ῥαὰὶ δ ἐμαὶ {{π|6 τσ  ΒΌΡΡοΟΒα ἢδ οἷν πηϑδηΐ [0 
ὕειυς ᾿ἰνίηρ ἴῃ γοηοίθ σουῃίγθ8. ΕῸΓ 1 νγ88 ποῖ {1}} 
δογ [Π6 σοηῃνογβίοη οἵ (ογῃο 8 (Πα ΒΑΓηΔ8048 δηά 
Ῥαὺ] γοοοῖνοα Οοπέϊίες ἰηῖο ἴῃς Ομ γιβίίδῃ σοηργορᾶ- 
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ἐἰόη. 866 1ἢ6 ποίθ οη 10, 17, 28 8. 84. 11,10. 5646. 
ὃς 456. 5644. (. ὅδ. 1ηἰ{. 

2, ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τ. τ΄ Ἅ.», “88 Κα" ἃ5᾽ [ἢ18 
56 ΠΕ] 6Ὡϊ (ὨΔηΊΟΙΥ, οὗἹὨ Δατηϊπηρ (ἢ Οὐδ η{1168) {Π6Ὺ 
Παδγὰ ἔμ; θυΐ {Π6η {Π6]Γ 5365} Ῥγο)ιαῖσθϑ ᾿ηΐογ- 
Ροβϑά, δηὰ αυἱθ ονϑγοᾶπθ {δποῖὶγ Ὀδίζογ τηϊηά," 
“.ΤἬΘΥ δουρὶ (8αγ8 Κυϊηοο]) [Πδὶ 1 τῃ6 ΟΘΏ{1|68 
ΘνΘΓ ΜΟΙ δαμητ64 ἴο {ῃ6 ὈΘοηΘῇϊξβ οὗἩ (ἢ6 Μοββί ἐν 8 
κιηράοαι, 6 ψου]ὰ ΟὨΪγ 6 ὈΥ ργθνι ουϑὶυ θεσοπλίηρ 
7968. (866 (86 ποίβ οὐ Μαῖίί. 19,18.) Βυΐ ψ ἤθη 
(ΠΥ ποαγὰ δι] ἀνον δ8ι1.6}} 8 ΟρίῃΟΏ ἃ5 (Π6 ῥτθ- 
56ηϊ, ΠΟΥ 584 [ἢ ἰζ ἃ σοῃῇεγιηδίϊοη οὗ 8}} (ῃαὶ δά 
Ὀοθη σορογίθα ρδϊηϑί ἢϊπ), δηά βῃουξθαά σὴ ἢ γαδ!ὰ 
ἔΌΣΥ, “ΑΜ ΜΠ ἢ βυςἢ ἃ ἴδ ον ἴγοπι (Π6 δαγι ἢ." 
22, οὐ γὰρ καθῆκον αὐτὸν ϑῇῆν. Νυμηόγου8 Μϑ5., 
Ἑάοηβ, δηαὰ Βαΐῃογθ, ἤδνα καθῆκεν, ψν ῃ]οἢ γοδάϊηρ 
858 Ὀδθη γϑοαϊνρα ὈΥ Οὐ θβραοῇ δηὰ Ναῖοσ; δηά, 1 
{Π1η, τ ριε]γ. [Ιηάἀθ666, 1 ᾳυρϑίϊου ψ ΠΘίΠ 6 {Π6 οοιη- 
ΤΏΟΠ ΟΠΘ ἰ8 ποίΐ 580|6 οἰ 8116, Δηα ἃ πΠΊ6 16 σφάλμα, δῃά 
{Πογοΐογε ηοΐ ἴο 6 γείδῃθα οὐ ργβίθηςβ οὗ 118 θαϊηρ 
(86 πιο ΕΠ συ γοδάϊηρ. Α.58 ἴο {Π6 δυϊῃουγ οὗ 
ΜΆ. , παι 18 οὐ 6116 νοις ψογα ἰῃ6 αἀἰβδγρηςς 18 
80 ΨΘΡῪ 8128]. 

ϑοιηθ ΠΊΔΥ (δῖηκΚ (Πα καθήκει ουρῇΐ ἰο Ὀ6 ῥγοίογσοά 
(8ο Ηαϑβγοΐ. καθήκει" πρέπει) : Ὀυΐ καθῆκεν 18 [ἌΓ ΙΏΟΓΘ 
οἰεσδηῖ. ΕῸΓ ἤοηδ οἵ ΤΥ τοδάθγβ οδὴ 6 ἱρῃογδηΐ 
{π8ῖ, ἰῃ ἸΔΏΥ βυσἢ σ84568. {Π6 ᾿πηροΓίδος 18 υβοὰ ἰοΣ 
186 ρύεϑϑθῃΐς (848 11 18. 4180 1 οὔγ οὐῃ ἰδηριδρο); ἢ 

ἘΞ ΤΩ οοηβενιηδίίοη οὗὨ (ἰ}6 εἴηδηάἀδίίοη, 1 ποοάὰ ΟἿΪγ τεῖοσ ἴο 8 
δίταὐ ΑΓ ρβββαρα οὗ Οπαηϊοη, ἴ.. 8, 8, 10. πολλοὶ γὰρ εἷσιν, οὖς οὗ 
προσῆκεν ἄκοντας βιάϑεσθαι : ΜἜΘΓΕ προσῆκεν Ψγ88 Ὑ76}} Γεβίογεα [ὉΓ 
προσῆκον ὈΥ ογν!} ]6, ννῆοβϑο Ὠοΐα ͵8 δἴ ὁη06 50 ἐγ αἶϊ6, δηἀ ἀρροεΐϊα 
ἴο ΟἿΣ ρυγροθε, ἰπδὶ 1 οσαπηοὶ Ὀαΐ ΒυὈ] οἷη ἱϊ. ᾿ 

“Τῃ οοαλοιθυ5 σοηϊε8 προσῆκεν, προσήκει, προσῆκον, προσήκειν 
σου ηδυηίυγ εἴ ΠΟῚ ΤΠΔΡΏΟ τη8]0 βεθρε6. ἘΠῚ αυοὰ αὐυἱάσι 8 »γα- 
δεη4 εἴ ἱπιρεγζεοίμπι αἴτηεῖ, πγ0}{1 ΟΓγαμπηπηδῖϊοὶ ποϊδγαηϊ, ἤΟς Ρ͵Ὸ 
10 μοηϊ. [ἢ ΟἹοββὶθ: προσήκεν, αἰξἱπεὶ, οἷς ἀνῆκεν, οοηιρείϊξ, Ῥετἐ- 
πεέ, αἰἐϊπεί. Ῥ]αῖο 8. ἀδ ἴ..ὄ 1. 688. προσῆκεν᾽ αὐδὶ ἰδηξδῃ προσήκει 
δεηυὲ οὈϊηΠοΥζ. Χαεπορῆ. Η. Η. 8, 482 Ὁ. ἔτγιιείγα [ουποϊαν!5 Ἰδὲ 
προσῆκει ὕῖο προσῆκον Τεροηϊζ, Αρ. Ὀοιηοβίῃ. 1 Ῥῃΐ!. 47 ο. ῥγὸ 
προσῆκε ἴῃ ]υγ 5 Οοἤα, προσήκει. ᾿ ϑὶς ναγίαίυγ ἰῃ ΤΊΠΊΟςσΓ. 8023 8, 
ἴῃ [ϑριΐηθα δ854. προσῆκον ΟὈϊηεῖ; 51 οχ (οἀ,, Ὀ6ΩΏ6, δοάθεῃ τεαϊξ, 
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δηὰ (6 Ἔχργοϑδίοη 1 αυδβίίοη τϊσῃς δ6 τοηδογοά, 
«« { ψο γα οί ἢξ {πὶ ἢ6 βῃουά [ἱν6. Βαυῖ, ἴο ἴυγῃ 
ἔτοιαῃ (ἢ σοηβιἀογαίίοη οὗ ἰῃ6 ὁτργϑϑδϑίοη ἰο ταὶ οὗ 
(Π6 δοπέϊπιοπέ, Ρτισθοιι5 οὔβογνοϑ (Πδὲ (18 18 8 βογί οὗ 
Ρτονθγθιδὶ ΒΟΥ ΗΒ ̓ηαἀΙοδθηρσ ἀοδαά]ν παίγεά δηά υἱίογ 
ἀοιοβίϑίίοη : δηα, δηγοηρ ΟἾΠΟΙ ρᾶββϑαβοβ, 6 σοι- 
ΡᾶΓ6Β Ατγίβίορῃ. ἄν. Ὡς ξῆν οὐκ ἄξιον ἡμῖν Εἰ μὴ κο- 
μιούμεθα, δια. δΔηά δδηδο. (οπηίΐτον. 9, Φ. (ὐἼγΑΡΟ 8οΐϑιη 
ὩΟΏ ἄθ6686 ὨΪΠ1] βοοἰδγαίατη, 4α6πὶ νἱάθγα ἰπσϑι αἱ γᾶ 
ὨΟῺ Ορογίθί. 

, 28. ῥιπτούντων τὰ ἱμάτια, καὶ κι β.ι εἰ Οη {6 ἰη- 
ἰογργοίδιίοη οὗ [6 ρῆγαβθ ῥιπτ. τὰ ἱμάτια ἴπ6 (οπ- 
τηθηΐδίογβ 86 ποῖ ἃρτθθά: δηά 0 ΨΟΠΘΘΓ, δἴποθ 
ῥίπτω 18 βΒυιβοθρί}}6 οὗ ἔνο οὔ (ἤγθθ 86ῆ8θβ δ] πιοϑέ 
ΘαΌΔΠΥ βυϊῖ4 6 ἴο {π6 οοηίοχί. ΜδΗΥ ἰγϑηδίδίογβ γθη- 
ἀεν ““σαϑίϊηρ; ΟἹ: ΟἸΒ ΓΒ, »γο)ιοϊοηἐδιι8 υοδέ68, ΠΔΙΏΘΙΥ, 
αὐ Ῥαμῖΐ, 3485 (ΔΥ δὰ ἢοΐ δέομοας δὶ Ππδηά. ὡς 
ΒεΖβ, Ρίβοδίοσ, Μοϑηοοβίμβ, δαησίυ8, ἃ [ρ146, δηά 
Τέτέηυδ, ψῆο σοηϑιθγ {Π 6 δοί!οη 48 Ῥγθρδγδίογυ ἰῸ 
βίοῃϊηρ, ΟΥ 88 Ὀδιηρ Πογα ἜΧρεάϊία ἔὉΓ αλ]βο εΐ, Ρχὶ- 
σβοὺϑ γοηοθσβ ἰ{, ““ ἰοβ86 ἃ, ΟΥἹ Βῇοοκ, {Ποὶγ σαγιησδηΐ :᾿ 
δά 6 οἰίοβ ἰγο 1 ιοΐδη ἐπήδων, καὶ ἐβόων, καὶ τὰς 
ἐσθῆτας ἀπεῤῥίπτον. ΟἸΠΕΓΒ, 88 Βρ. Ῥθᾶγοθ, ““ δῦοοκ 
τοῖν οἰοακβ ἢ ἀοίαδίδιοη,᾽ ΟΥ (45 Μαγκίαπά) ἐπ α 
γαρο. Απὰ 6 τοΐεγβ ἴο Ψοβερὲ. Β. ὅ, 2, ὅ., Γλιοίδῃ 
ἀς ϑαϊίδί. Ρ. 816., ΤΊπιοη ν᾿. 147., 1ἀνϊηϊςίι8 οη Μδ- 
ταογῖ. Ρδησρ. 147., ῬΏΠΟ ἠ6 Τορρ.» ϑροςοῖία! Ρ. 5649., 
Ἡ γ58ϊ85 Ε . Ῥ. 654. ςο]. 1. εα ΤΑγίοΓ. πιοέά υδεΐο 
υοσαπέοηι, Νιτρ. ἄδῃ. 8, 714. Ἰοααγ. δηα ὅ.ἢ]. 
ἐγαηβ᾽αίθ, ““ σα! πρ (Π61]Γ σατγηθηίθ." Βαϊ πηοβί οὗ 
18.686 ᾿Π|ΘΓΡΓΘΟΙΔΕΙΟΏΒ ἃΓΘ ΝΘΙΓῪ ΠΗΡΓΟΌΔΌΪ6 ; ΔΠ4 ΠΟη6 ΟἹ 

ἴῃ προσῆκον δξδῃε ἦν τειϊοεῖογ. ϑς ἰῃ 1 γαῖα, Ρ. 8343 οἵ 147. Ους 
ᾳιὐὰ πιυιϊεΐυγ, ὩΐΒ1} τἰρρυεῖ. [κιοϊδῃ. Αὐά. 4, 174. Αγ. ΡΙαἴαγοῖ ἴῃ 
Βευίο 438. Ἑλλήνων» γὰρ οὐδένα βιασθῆναι προσήκειν ἔγραφε. Αἴ 
γσυϊραία ργοῦδ, ϑεβιοϑβίῃ. Ρ, 88 5. ἔ,γεῖββ, Ρ. 172. Ὁ]οά. 1, 4]. 81)]- 
116 ἱποοῃδβίβω(ἷαδ:- Ῥοσγρῆγσ. ἀβ6 Αὐδιΐη. 4, 179. σοηΐεσ 4, 141. Αἰἴο- 
τη, 8, 420, 170. ϑίγαῃο ὅ, 868 ο. ϑις ἰπ Αςἴ!8 22, Φὲ. καθῆκεν ργὸ 
καθῆκει τοοῖο, φιοὰ ἰδιηδη εοἰΐδαλ αὐάκπι ἰὈτὶ οχϊρθηῖ. 816 
ἀνῆκεν, δὰ (οἸοδδεηβ. 8, 18. [ον Ὦεεο, εἴ Ἰηἰετ ρεσὶς τορι ΓΟΓΌΓΩ 
δῖ8ρ6 οοηίατθαίΔ. 8:ς χρῆν ἃ, ἔδει ὕΓῸ ργϑεηιι}6 δεδρ6 ΟΟΟΌΣΤΟΣΘ 
ο᾽ϑοῦνανϊ ἀυάυσι Η, ϑίερμδηυδ 'ἢ προσῆκεν." (Ὀοτν1}]6.) 
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{Π6 8} Βιι 0 ἢ 848 πηδὺ ΒῈ σοη ρθη! υ ρχοηοιηςοὰ οογίδίη. 
ΤΠ σοηογα ν οὗ γοοθηΐ (ὐοπηπιοπῃίδίοιβ, 88 ΒΟΒΘΏΠ,.» 
Ηεἰητίοβ, δηὰ Κυϊπορὶ, βάοριί {Π6 πη ογργοϑίδιίοη οἷ 
ν᾽ εἴ8., ψῆο {868 ([Π 6 ῥιπτόντων ἴο τηθδῃ (88 ἀϊά (8- 
988 0Ροη δηᾷ Ρεγίςειυϑ) 7σοέαπέϊδιδ; δΔῃηὰ ἢ6 {Π1ηΚ8 ἰξ 
ὙγᾺ8 ἄομα ὈΥ 1ἢ086 0 ψ6Γα ἔδγ αἰβίδηξ, ἃ8 ἃ 8Ιρῃ 
[Πδὲ {6 γ ρατγιε!ραίοα ἴῃ [ἢ 6 8β8π16 ἔβοιϊηρϑ τ [ἢ 086 
ΠΟ ϑἰοοα ὩθδΓ, δηἃ ΨΈΓΒ Βῃοιτηρ: 1Π ϑυρρογί πᾶ 
1]ιιϑἰγαιίοη οὗ ψὨεἢ Π6 αἰ[68 βθνϑγαὶ ρϑβϑϑαρθβ. 
ἀρ μοΐ 866, πούαυθγ, ἴον {ἢ 688 ΒΡΡΙΥ. "δαυΐηρ ἐΐθ 
ξαγηιεπίϑ (88 ὙΊ 8 Βδηάἀκογοἢ!θ[5) 88 δὴ δοίίοη 
διε! γίηρ ΔΡΡΙοΟθδίίοη γαῖμα ἰμδη ἀθίοβίδιοη. ΑἸἶἾΘυ 
8}1, (16 1Ιηἰογρτγοίδιιοη οὗ ϑαηῃοίι8, Τγίηι8, (τοί, 
Δηα οΟΠΘΙΒ, ΙΏΔΥ ὃ6 σοηδιἀογοά (86 πιοβί ῥγοῦδθίο, 
ὨΔΏΒΙΥ, ἐοκδίηρ οὐ, υἱοίεπἐΐψ ἐλτοιυσίηρ, ἀοβῆηξ, 
διπαοΐμηρ ἀοιρη {Ποιγ οἹοί 68, ἃ5 1ἢ 10 εὖ {Π6Ι 861 ν6 5 
ἔογ υἱοϊθηςθ. (8ο Ρ]δία ἀθ Βορ. 665 ΡΕ. ἡγοῦ ἐτὶ σο 
πάνυ πόλλους οἷον ῥιψάντας τὰ ἱμάτια, γυμνοὺς λαβόντας 
ὅ,τι ἐκάστω παρέτυχεν ὅπλον, θεῖν διατεταγμένους), Ἰδὲ ἡ 
8ἃ8 ΟἿΓ ΡῈρ1Π818 ἀο 7 1 οἷν σοδίβ ἤθη {ΠΟΥ ἅγὸ δρουξ 
ἰοὕοχ. 8 88, ἴῃ ἰδοί, 4 ϑυμιδοίϊοαἑ ἀοέοη, ἴὴ 
Ρθεΐδοι υπίβορῃ ΠῚ {πΠ6 ν]ο]θηΐ Θχργθββίοῃβ οὐ {ΠῸῚΓ 
σοΟΙΏΡΘηΪΟηΒ ΜΠΟ ϑιοοα ΠρᾶΓΘΓ. Νοῦν ῥίπτω, 1ἴ τηϑὲ 
6 οὐϑογνοϑά, δἰπηοδί αἰ ψανβ ἑποίμαοβ δὼ Ἰάθα οἵ ἤΌγΈθ. 
Ηρδηςθ 1ζ τἸΠΟΒΕΥῪ βιρσηϊῆθα ἴο οδδὲ ἀοιῦπ (848 οαϑδέ ἴῃ 
1, οἰσθβϑίθγδῃ!γο), δὌχϑηλρίρθ οἵἨ νῇῃϊοῖ 86η86 ἅτ 8" 
ΤηοΙΟ8, Ὀοίἢ ἢ {ἰπ6 ΟΙά δά Νοὸν ορίδερηςξ : ἃ8 
Μαῖί. 1δ, 80. ἐῤῥιψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας τοῦ [ησοῦ. 
Απά ἰδὺϑ 11 τῦδν Θδϑιγ ἤανα δῃοίῃογ βρη Ποδίου ἴῃ, 
σοῦ 1{ 15 οἴδη ἔουπηα, πδιλοῖυ, αδ)ίοεν ; 88 ἴῃ Αοἴβ 
27, 19. τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου ἐῤῥιψαμεν. [τ δῖα ἰη- 

Ὁ Ναιηοῖν, Μϑβιηεσίη. Ῥαησργε. δυ]ΐδη. 49. ΝΙΏδ [κοι ἴδε ὦδοο- 
τὶβ δι ηἴ εἰ ργανἰδι 18 ἐπ ΠἸΕΙΟΓε8. [118 Ἰαςίδεϊο ἰοράσυχ, 16 ἐχμ]τὰ-. 
[ἴο σογρογιη,, παβοϊθηο 8 ῬΡεὴθ Πορλὶηΐδι.8 Θχοϊϊδ ς. ΧΙρΡΙΣ ἢ. 
Νοῖ. τάστε χεῖρας καὶ τὰ ἱμάτια ἀνέσειον. Ἑυπαγ. 7}. ἀνὰ τε 
ἐπήδησεν ὁ ἀνθύπατος ἐκ τοῦ θρόνον, καὶ τὴν περιπόρφυρον ἀνασείων 
ἐσθῆτα --- ἐκρότει τὸν Προαιρέσιον. Ἐδιθ60. ρΡ. 4281 κα, Ὦ. ΟἸΥγδ. 
108 νυ. 889 ". Ασίϑίβη. 1, 26. ῬΠῃιη)οδίσαϊ. καὶ οἱ μὲν τῷ χεῖρε 
ἐνασείουσι" οἱ δὲ τὴν ἐσθῆτα. Ον]ά, Α. 8, 274, Εἰ ἀδῖο [οἴαϊ δ ὨΠ- 
ἀΐαυο εἰρῃδ ἰορἶδθ---αἱ ῶ6 ἰὰτρεῖ ἰορα τηοία οδρὶ ο9. 
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οἰυάοβ Ὀοΐἢ ἀοΐηρς απ εαδέϊπα ἀοιση ἰῃ6 ραγιηθῃ(8 τ 
8 ἰἰνοὶν ρίοΐυγα οὗ [ὈΓΥ. 

28. καὶ κονιορτὸν βαλλόντων εἷς τὸν ἀέρα. 'ῊΘ 86Π86 
οὗ (ἢ686 ψογαϑβ 18 δᾶϑίδγ οἵ ἀδίθγηϊπαίίοη ἴἤδη [ἢδϊ 
οἵ [ῃ6 ργθοθάϊηρ. ΏΘΥ ἀο ποῖ, ΠΟ αν σ, πηθδ (85 
{Π6 ὅδγγ. δῃά αὐτοί. υηάἀογϑίδηἀ) ““ ΚΙοκίηῃρ ὑρ, ἴῃ 
ΔΏρΟΙ, {πὸ ἀμ8ῖ Μη τοῖν ἔδοί ; 5811}} 1688 ἀγα ψν6 ἰὸ 
ΒΌΡΡοβα, ψιί ( α]οίδηῃ δηὰ 1αρίάθ, {πὶ {Π18 τν 88 
ἄοῃμα ἴο βϑῆον (ῃδί Ῥαυ] νγυ88 ἃ ἐμνδαΐον' δἔ ἐθῦγω οἐ οσοἰὲ. 
ΠΩρτγοθαῦ]θ, ἴοο, 15 ἰῃς ορίπίοῃ οὗ Πα Γ. δηα ΥΥ εἰ. 
({Π6 ἰδἰῖρι οἵ δου οἰῖ65 Ηοηι. 1]. σ. 22.), (Π4ι {ΠῸ Ὺ 
Ἰηςοη ρα {δι58 ἴο τἄγον ἀπιδί οἡ {ποῖγ ἢ6848, ““Ἰη 53ἰσῃ 
οὗ ἀοιαβίδιοη δηά αὐῃογγοηςθ." [{ 86 6Π)8 ΠΊΟΓΘ Π8- 
ἴαγα! ἴἰο τεραγά 1 (στ Κυϊηοθ]) 848 ἃ βυιῦο 168] 
δοίίοη, ᾿ηδϑηΐ ἴο Θχοῖία (ὰτ]|1. Απάὰ {18 185 σοη- 
βιιηθά ὈῪ ἃ ρα88δρὲ οἵ ατερ. Τἤδιη. (οεἰϊοα ὈὉγ ἡ εἴ8.) 
ἐστιν ἰδεῖν περὶ τὰς ἀντιθέτους ἱπποδρομίας τοὺς Φιλίππους 
τε καὶ φιλοθεάμονας, πηδώσι, βοῶσι, οὐρανῷ πέμπουσι 
κόνιν" ἡνιοχοῦσι καθήμενοι, παίουσι τὸν ἁέρα τοῖς δακτύλοις, 
εἷς μάστιξι, ἃ8 8480 Ὀγ 1ἢ86 Θϑ{ΠΠΠΟῊΥ οἵὨ [γᾶν] 6 Γγ8 ἰηΐο 
(ῃ6 Εδϑβί, 85 δεγμνείρογ δηὰ Εβκυςῇ, (τοίδεγοα ἴο ὈΥ͂ 
Κυϊη.) ψῇο (6}} υ8 δαί ἑἐῤγοιοὶηρ ἩΡ ἀκπσέ ἑπίο ἐδ 
αἷν 18 ὄνϑη γοί, ἴῃ 106 Ογθηΐδὶ σοιηῖΓ168, ἃ βίρῃ οὗ 
(απ. Βρ. Ῥδᾶσοθ, ἴοο, οὔβϑογναβ (ἢδι {8 τηοάδ οὗ 
ΘΧργοβϑίηρ ΔΌΠΟΓΓΘΠσ6 δηα ἀοίοβίδιοη 15 οἴζθη πη 6 ῃ- 
(ἰοηο ἃ Ὀγ ΟΟΚΙοΥ τη ἢ}18 ἰβέονῳ οΥΓ ἐδθ ϑαγαςσοηδ. 

24. “ΓΘ ἰτἰθυηρ, Ἰρπογαηῖ οἵ {πὸ Ηδθῦγον ἰδη- 
ξυδρο, δΔηἀ (μογοίογα οί δοαιδίηΐθα ψῆ 16 ῬυΓ- 
Ρογί οὔ Ῥαυ } 8 βρβδεςῇ, δηά {π|ηκίηρ, ὈΥ ἰῃς γὰρ ἃ ΓΌΓΥ 
οὗ τῃ6 ρϑορίθ, ἰῃαι Ῥδὺ] πδα σοτῃημ] 64 Βοηγ6 Ποῖ Ποι 8 
οἴδηςθ, ογάθγβ ἢἷπὶ ἴο 6 Γεηηονρά ἰηΐο {8 σαϑβί]6, 
Δα Π6 τογίπγο ἴο Ὀ6 Δρρ!!εα φιωδέϊοηϊδ οὐρο. ΝΟΣ 
χα ηδίϊοηβ οὗ δοουβοα ρϑγβοῦβ ψογα σοησυοίοα, 
ΪΏ ογάογ ἰο οχίογί σοηΐρϑϑίοη, μπάθὺῦ ἐογέμγο, δηᾶ 
(πῦ ὈΥ δοομγρίησ. δὸ Τδοῖῖ. Ηἰβι. 4, 27, 4. ῥτγο- 
ἰτδοίαπιὶ 6 ἰθὨζΟΣΙΙΟ, 801588ἃ νροϑίθ, νϑγθθγαίο σόσροῦσθ, 
400 ρῥΓοίῖο, φυϊθυ8 ΘΟΠ50118, ργοά!α ββθῖ δχογοϊ[υ, 
ἀϊςσοσα }υυθηῖ. 

24. μάστιξιν. Οη (818 ψοΓὰ 866 (π6 ποία οἡ Μαγκ 
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8, 10., ἀπά Μαίί. 27, 26. Ιὲ ἰ8 Βογθ, 858 οἴθῃ, υϑοά 
ἴῃ [6 ροἱαγαὶ, 1 τοίδγοησα ἴο ἐπ μιαηψ ἐδοπσς οὗ 
ψ Ιοἢ τῆ6 μάστιξ (ΚΕ ΟὟΓ οδὲ οὐ ὨΪη6 ἴ84118). ννᾶ8 
σοιηροβρή. 

᾿Ετάξω, δηά [58 σοιῃηροιηά ἀνετάϑω 5Ι]ΡΏΠΥ ἰο 56εῖς 
οὔ, Θηαιϊγα ἀἸΠροηιγ : θυΐ 10 νγνὰ8 αἷβο υ866, |Κ6 
(η6 [ἰὴ φμοδέϊοηοηι μαῦθγθ, ἴο ἀδῃοία {Π6. 6φα- 
ηιϊηαίίοη ὃν ἐογίμγ6, 50 σοϊηπΊοη 1ῃ δησίθηΐξ {{Π|68, 
ὑρώμι ἴο {π6 ἀΐϑρτᾶςα οὗ τηοάδιῃ ὍΠ68, οί γοΐ δρδη- 
ΟΠ 64), δηά 5]Π|Ρ]Υ ἐο ἐογέμγ; ἃ8 ἴὴ ϑδδριθηῖ. 2), 10. 

βασάνῳ ἐτάσωμεν αὐτὸν, ἵνα γνώμεν τὴν ἐπιεκείαν αὐτοῦ. 
866 6, 6., δηὰ αφη. 12), 17. ᾿Επεῷώνουν αὐτώ. ᾽ἜἜσπι- 
φωνεῖν 8:ρη 168 [ΠΠΘΓΔΙΠῪ ἴο γαΐδθ ἐδ υοἷοθ ΑΤ ἃ ῬΟΙΒΟΗ ; 
δηά Ὧ85 (Ποτγοίογο ἔνγο 568685; οἰΠοΡ ἀοσοίαπιο, αΡ- 
»ίαμα ; ἃ5 ἴῃ Αςίβ 12, ὁῷ.; οἵ 2. ἐποίαμιο, θχοϊδῖτη 
σαφαϊηϑδέ, ἃ8 ὮΘΓΘ. 

45. ὡς δὲ προέτεινεν αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν. (οιητηθηΐδ- 
ἔογβ ἢν Ὀθ6θῃ ηοΐ ἃ {16 ροΙΡΙ χϑα στἢ 818. τορά 
προέτεινεν, Δ) σοηΒΘ 4 ΘΏ{ὮΥ (ΠΟΥ ἀγα πηυςἢ αἰν! 64 
1η ορπίοη. Ἐνϑῃ {ῃς γοαάϊηρ ἰ1561} 15 ἀϊβρυϊεά, δηά 
οὐρῶς ἴο θ6 βοι{164 Ὀοθίογα να δἰϊϑυιρί. ΔΠΥ ᾿ῃίογρτο- 
(Δϊϊοη : δηὰ γαῖ (ἢ6 ΌΓΙΏΘΓ 80 ἀθρθηαβ οἡ {86 Ἰαίίογ, 
(δὶ Ὀο(ἢ πχιϑὺ θ6 σοηβίοΓρα ἰοροίῃοσ, 

Ομδ τπίηρ; ἰ8 οεγίδϊη, [μδὲὶ πιδηΥ Ἔχοο]θηὶ Μ55., 4}1 {π6᾿ οατίν Ψογ- 
δἰ 08, 80π16 ΕΔΙ ΠΟΥ, δά δὴν Ἑαϊ ἰοηβ, υπὲϊε ἰῃ ϑυρροτί:ἡρ᾽ ἃ ρὶιι- 
ΤΑ] ἔοσιῃ ἰῇ {Πα νογῦ : δη, 88 ἴῃς ἡ Έγεοα 18. νΕΓῪ δ ρἢϊ, [86 ΓᾺΪ6 
οἵ ρῥτγεβεγγίπρ ἴῃ τροσα αἰ σου] γεδαΐϊηρ σαηποῖ ἤθσα ᾶνα ρμίδοσ. 
ὕπαουδίεαϊγ, {Ππογεΐοσα, ννα τπηυβὶ τεδα προέτεινο»ν. Απὰ γεῖ Καυὶ- 
ὨοεΪ, αἴϊεγ Ὠανίηρ τονϊοννεά 6 οἰϊεῖ ᾿πιεγρτεϊαιίοην (Δηἀ (ἢο86 ποΐ 
ἃ ἔενν---ϑεθ ῬοΪθ᾽ 8 ϑγπορ.) ἀεϊετγηλίηδδ ἴῃ ἤνουν οὗ [Πδ1 οἵ Η, ϑίορἢ. 
νι Ὠοἢ 19 Δαορίοα Ὀγ ϑαυῦδεγῖ, ἩομλθεΓγρ;, (ε]αγῖιο, Ῥγαάο, ἨἩεϊηϑὶμα,. 
ὙνοΙ, [οεβηθσ, Θοῃ]δβηθσ, δηὰ οἴμεθῖβ. ᾿ΓΏΘΥ͂ [ΔΚ προτείνειν ἴο 
ὮθΘ)6 5] Ὗ ροτγίβογο, οὐγίοοτα, ἰταίίετο ς αῃὰ ἴῃ6γ δηἀδανοῦ  ἴο ὁοῃ- 
Άττῃ ἴἢ}8 ϑβεῆβ86 ὈῪ Ὄχϑῃ)ρῖεβ. Ἰδοβα, ΠΟ νΘΓ, ἃγα Θοηβιηδά ἴο τ᾿πὸ 
γιοταὶ 5: Ἰβοδιίοη (πϑηλεῖγ, 85 γα βαύ, ἴο ποῖ ουῖ, τό ργορεῖβφ), 
Ὠοῖ πὸ ρμλψεὶςαὶ ΟὟΘ6, 848 πεῖθ ϑίερῆ., ΓΕδαΐηρ᾽ προέτεινον, ΤΕΙΕΓΒ 
ἴΠ6 νοῦ ἴο ἴῃ6 δσθομέξοπογδ : Οἴἤθσβ, ννῦο γοδὶ ἴ(ἢ6 δίηρμίατ, τοΐετ. ἐε᾿ 
ἴο 0π6 Θχθοι ] 6 Ὁ; ψὨϊοἢ ἰδ αὐδυγά, [Κυΐϊηοοὶ, πονσρνοσ, ἢ τοσθ᾽ 
ῬΓΟΌΔΌΪ ΠΥ, Γείογθ ἰἴ ἴο 1ὴ6 ἐγίδμπο. Βυΐϊ (ἢ6 πηοίδρῃοτγίςδ) 8688 
1μι|8 τεαυίϊγεά, (ἰγααϊὶαδε,) ὯΔ8 ποΐ θεδ6Π εβιδ Ὀ] Ἰδῃοα ΌΥ ΔῺΥ »τοοί; 
Δα [ἢ6 νο01]6 Ἔχργεββίοῃ 18 ἴοο βρῃγαινε, δηά 11{1||6Ὺ ἀργεθδῸ 6 ἴθ᾽ 
(6 δἰτηρὶα βἰγ]6 οἵ 51. 0 Κα, γε πιυϑῖ, {[πεΐογθ, αν γοοουγδα (0 
ΒοΙὴ6 οἷον πιοάβ οὗ ἱπίεγρτείαϊίοη. Νον ϑοδλι!βεσ, νεσῪ ἱηρεηΐ- 
Ομ ]γ, ἐχρίαἰωβ ἰὰ ἐμηίδιις εττγα ἰευατγὶ, ΔΒ ννγ6 88., (0 ἐδ ῃρ (0 ἐδδ 
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εὐὐρρὶπρεροοί, ον δαίδεταε. Βαϊ] ἀο ποὶ 666 ΠΟΥ 8ΗΥ δυοΐ βθη98 
ὁΔη δε ΕἸ! οἱιοά ἤοτ ἴα τνογά8. Βοοϊήο5, ἰΐ ἰ8 αἵ ναγίδησοα ἢ} ννῃδῖ 
ἴγ6 Κπον οὗ ἴδ τηοάς οὗ δἀπιϊηϊβίογίηρ Παρο! το, ὑοῖῃ δυηλοηρς 
6 τοῖα, Ποιηβηβ, δηὰ ὕονβ. Αἴοσ 41}, {Ποῦ 8. 0 ἰηϊεγργείδ- 
το 80 11{{|6 16 Ὁ]6 ἴο οὐ᾽εοιϊΐοη 88 ἰῃπδὲῖ οὐ ἴῃ Νυ]Ρ., Βεοζῆ, Οὐγῦ 
ἘΠρΊ 9ἢ Τγδαηϑαΐονβ, ἢ 6 Ὠϊου, Ηδιιοηά, Ὠοάάτιἀρε, ἀηὰ Μ|ίςῆδε- 
15: “488 ἴπου Ὀουηά (ΟΓ ΤαΐΠεΡ ἰσεγο ὀϊπαϊπα) πίω) ἴο, ψ ἢ ΤΠΟΏρΡΒ, 
ΟΥ ΓΟρε5." Απὰ οοτγίδίηϊν ἰἴ ἰδ ποδί δργθθϑῦϊα ἴο ἴῃ οοηίεχί. [ἴ 
586, ἐπάδοά, Ὀδοὴ οδ]ϑοϊοα (αὶ προτείνειν ΠΩ ΠΏΟϊ Τηδδ ἀξδέγέπφετο, 
δίπαά υπίο; Ὀαῖ ]8ε6 η0 ρ,εαὶ ἤογοα ἰὼ παῖ διζυτηθηῖ; δίποθ (ἢθ 
δ᾽ χη ϊβοδιίοηβ ἅΓὰ οορηδῖο. Ηοννενοσ, γα δα ηοὶ οὐπιρειϊεα ἴο ΓΟ- 
απ ἰΐ : τα πδυ δάθεγε ἴο ἴῃ 1) 6 γα] δοῆδε ; δηὰ 88 προτείνειν 5ἷξ- 
Ἶθε5 ἴο εἰγείος ζογισατὰ, οὐ οὔ, δηὰ ἴδαῖ "5εῆδε τηλδὶ ὕὈε δάδρίθα ἴο 
ἴδιο οἰτουμπεδίϑηοσο ΟΥ̓ ΒΏΥ (Ά96, 80 ἴοτο, ἤθη τὰ σοηβδίάογ παι [ἢ6 

18 τόσο ἔδοϊεηθὰ ἀοη ἴο 8 ἰονν οοϊυθλη (οΥ εοὐϊρρῥίπηᾷ ῬΟδτ--- 
8ὲ6 Ὦτ. Ηδιητηοῃα), {Π6 δἰ ηἰβοβδίίοη ἰδ βδυ οί εΥ δρργορτίδίε. 
Αῃὰ 88 ἴο ἱμᾶσιν, ἰἴὶ πεοά ποὶ Ὀ6 τοπάσσεα εἰ ἰΠΟηρΒ : ἔογ {{π|6 
ἀϊὰ ποῖ σίγείεἠ ἠΐπι ομὲ ἢ τΠοηρΒ, θα “αεέοποα ᾿ὲπι ἀοιοπ. [ΐ 
ἦδ Ὠοΐῖ (845 δινγοζ ἀ6 Ργδάο δ]ύμ δὰνν}) ἰς ἀδιϊνα οὗὨ ἐποέγωπιεπὶ, 
Ὀυϊ οὗ οδ)εεέ, κε (ἢ 1[,Αἰΐη ἀδιῖνο. Τα δθῆβ86, ΠΟΊΈΥΟΡ, ΣΔΥ ὃ 
οοηϑβίἀεγοὰ ἀουδιέι, [τ πιᾶὰν Ὀ6 τοηάεγεά, “ ἴοσγ (Π6 νυν !ρδ,᾽ ἱ. 6. 
ὕ70γ ολἱρρίηρ, δοσογάϊηρ; ἴο ἴα βεῆβδα νυν ϊοΐ δἰγηοϑῖ 4}1} ἴῃ6 Ο(οι- 
μηθηίαϊοῦβ δϑοῦῖθε (ἰο ἱμᾶσιν. Βιιξ (8 ἀρμεδῦβθ ἴο 6 σΟὨΙΓΑΙΥ ἴο 
[6 υὑϑᾶρὲ οὗ [π6 Ὀεδὶ υυτϊτετθ. Ἐρτ τῃουρὶι μάστιξ, δῃὰ {π6 [Δι(ΐη 
ἴοτωηι, ννόσα υϑοὰ θοῖῇῃ ἴῃ [[)6 δίηρο αν δηὰ ρίμγαὶ, γεῖ ποέ (85 ΆΓ 88 
Γ οδη Βηα) ἱμὰς, νοῦ 18 οοηβηςξὰ ἴο ἴδ δἰηρυαν. Τιΐβ, ἴδῃ, 
δεοίηϑ ἴο ἀείογιμηθ ἴἢ8 56ηὴ86 ἴο ἐδοηᾷθ, ΟΥ̓ ΓΑΙΠΕΥΡ δίγαρς, νἰϊῃ 
ψΠΙΟὨ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἴῃς ροβῖ νυ88 ὑργονϊἀεά. ὍΠι5 ἰξ οἴδῃ ὁσουγϑ ἴῃ {16 
(οϑρεὶ [ῸΣ ἴΠὰ δέγαρε οὗ βαπάδὶβ. 76 Ρ] ΓΑΙ ἰὼ ἐόγα ἀπε, Ὀοσδιι86 
(ἰῖ βῃου]αά ϑθεὰ) {16 Ῥεύβοῃ νγὰ8 ἰμδίεηοά ἴο ἴπε μοβϑί νυυἱτἢ ἔτρο 
ἱμάντες. Τα ρῥ]υγΆ] 5, Βονγανογ, ἔουπὰ ἴῃ Ζ2οὉ. 89, 10. δήσεις δὲ 
αὐτὸν ἐν ἱμᾶσι ϑυγοῦ σον. [656 βῖἴγαμϑθ βεὲτ ἴο πᾶν Ὀδθη σΟῃ)- 
Ῥοθεὰ οὗἉ ρέαϊέοα ἰποηρ5. 80 Ευτὶρ. Απάγομ. 720. (εοἰϊοά Ὁγ ἡ εῖ5.) 
πλεκτὰς ἱμάντων στροφίδας ἐξανήσομαι. Απὰ {παῖ ἴῃεϑ8 δίγαρξ, οΥ 
δείία, ὙΕΥΘ Ὀδοὰ οὐ δ οἢ ΟΟΟΑΒΙΟΏΒ, ͵ἰ8 ρἷδιη ἔγοῃ ἃ μάϑ888ρῈ οὗἁ ἃ 
ΜΑτ γτοϊορίδῖ, ἰῃ (6 Ματγίγτίαπι Ταταοἠῇ; περιελόντες αὑτοῦ τὸ 
πάλλιον, καὶ περιϑώσαντες, τείνατε, καὶ νεύροις ὠμοῖς τύψατε --- 
δήσαντες αὑτὸν---τείνατε, καὶ νεύροις ὠμοῖς σχίσατε τὸ νῶτον αὐτοῦ 
““τείνατε αὐτὸν ἐν τοῖς πάλοις, καὶ νεύροις ὡμοῖς μαστίϑετε. 

ΤΏς δεηθς, ἰΠποΓΘΟΥΘ, 18: “88 ἴΠοΥ ψεΓ δέγείεἠἑηρ ἠἐπιὶ οὐ ἔοτ ἐδε 
δγαρε," (1. 6. 'ᾷ ΟΥΔΟΓΣ ἴο ϑἴγσαρ πίω ἴο (6 ροϑῖ,) ΟΥ, ““ 88 1Ώ6Ὺ νγῸΓ8 
δἰταρρίηρ Ὠῖσ ἴο.᾿" Αηὰ (6 ᾿Ἰηἰογργεϊδίοη 18 σομΕγηγοὰ ὈΥ ἴΠ 6 νγογὰ5 
οὗ νοῦ. 30. ψἤογα ἰΐ ἰ9 βαίά ἰῃδῖ ().6 (ἰθυηθ νγαϑ δ᾽αστηθ, τῇδ ἢδ 
ἔοσηα ῬΑ0] τνν88 ἃ βοιηδη, ὅτε ἦν αὐτὸν δεδέκως, ““Ὀεσδυδ6 ἢ δε 
δῖσαρροι [εἶπ (0. 8.0 (Βαῖ ρΡαββδδρθ 8 ἴο Ὀ6 υπάαεγβίοοά, 

425. τὸν ἐστῶτα ἐκατόνταρχον, ““1ἴο [Π6 σδηΐζυτίοῃ 
(παῖ ϑίοοά Ὀγ." ΤὨϊ5 4108 65 ἴο {Π6 οσυβίοιιῃ οὗ (ἢ6 
Ἐοιηδη5 (0 ΔΡΡοίηΐ ἃ σαπίισγίοη ἰ0 βιιρογιηξοηᾶ (Π6 
δχθουίζίοη οὗ ΔΩ Ρυπίδῃηθηί, ὅ66 ΗΙϊβί. Β, Αρ. 28, 
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4. δΔῃᾷ Μαείί. 47, δ4. Οη {86 ταοϑί οὗ [π6 ρϑβϑαρθ, ἰο. 
1Π6 6ηα οἵ νοσ. 927. 866 ἰἢ6 Ὠοΐθ68 ου 10, 357. 

28, πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν τ. ἐ, “8. στοδί 
8} Οὗ ΤἸηοηθΥ." Κεφάλαιον, ψ| ἢ {Π6 βυθδυάί(ίοη οὗ 
χρῆμα, (ΚΘ (ἢ Ηφρτ. ὉΝῊῚ ἴῃ Τὰν. 6, 6. ΝΌΏΩΡ. 4, Φ. 
ὅ, 7. 81, 426 ἧς 49.) 5:18 ἃ λδαά οἵ οἠϊεί, πδιηεῖϊνυ, 
([η6 ἐοέαί ν᾽ ὨϊΟἢ 8Γ1868 ἴγοπὶ δάἀἀϊηρ ἰοραίῃογ βανϑσαὶ 
8[18}16Γ 81π|8. Δηά {18 18 [ἢ6 φοπογαΐ 56η86 1η [86 
ΟἸδβϑίοδὶ ψγιθιβ. [1 18, πόνον σ, βοιηρίίηθβ υϑοα 1ἢ 
[16 58Π|6 Σ]ΔΏΠΟΤ ἃ5 ΟΌΓ δέηὶι Οὗ πιοπο, σιτῃουΐ τὸ- 
[ἜΓΘΠΟ6 ἴο ΔΗΥ͂ ΓΘΟΚΟΠΙΠΡ ὉΡ οἵ 8ι:28116γ ϑυ8. ΤῊ δ 
8 ῥα ἤτοι Ατγίθημά. 16. τὰ χρήματα κεφάλεια λέγε- 
ται, ““ ΤΩΟΠ168 ΔΓ ΟΔ||6 4 διι»18. δ'66 «ἷ8ο 872. Τἢ18, 
Δ ΤΊΔΠΥ ΙΏΟΓΘ ΡὈΑΒΒΑΡΈΒ, ΠΙΔΥ Ὀ6 8660 ἴῃ ΕἸΒΠΘΓ, 
Κυγρῖο, Κιερ8, ἀπά Νὴ εἰβίθίη. Αἱ πολλοῦ βυρδιυὰ διὰ. 

ἢ6 Ψψογάβ οἵ [η6 τθαηθδ ἐπφερίν βιιγργῖβα ον ῬΑῸ] 
οδίαϊηρά . Το νῃϊοῖὶ Ῥϑὺϊ δϑννθιβ: ἐγὼ δὲ καὶ 
γεγέννημαι, ΏΘΓΘ ΜἯΜ6 τηυδέ βυραυά Ῥωμαῖος, ἔτοπι 
[π6 ργϑοθάϊηρ. Οη (Π6 ρωγολαδο οἵ Ἐοπηδῃ οἰ ἤΖθη- 
58} ἡ οἰϑίβίῃ οἰἴ68 ϑθνϑγαὶ ρβββϑᾶρθβ, ἴο ψῇοἢ 1 δα 
Πϑιοηγ8. Ηα]. 227, 45. εἰς τοσαύτην σύγχυσιν ἥκει τὰ 
πράγματα, καὶ τὰ καλὰ τῆς Ῥωμαίων πόλεως ὥτως 
ἄτιμα καὶ ῥυπαρὰ γέγονεν, ὥσθ᾽ οἱ μὲν ἀπὸ ληστείας, καὶ 
τοιχωρυχίας, καὶ πορνείας, καὶ παντὸς ἄλλου πονηροῦ. 
χρηματισάμενοι, τούτων ὠνοῦνται τῶν χρημάτων τὴν 
ἐλευθερίαν, καὶ εὐθύς εἰσί Ῥωμαῖοι. 

Φ0, 80. ἐφοβήθη, ὅζο. ““ψγὰ8 αἰταὶά,᾿" ὅζο.. Απᾶ ποῖ 
νη πουΐ τθάϑοη. Εν ἃ. ποιηδη οἰ ἰΖθῃ ψγἃ8 δχοιηρί 
ἴγοπι 81} βι11ρ68, οὐ ἰοτέυγα οὗ δὴν Κιηά, δείογ ἐγὶαί.. 
Νοῦ οουἹά 6, Ὀοΐοτα σοην!οίίοη, οΓ σοηΐδββίοη, δ6 
Ρυΐ ᾿πΐο θοῃά8. δο ἴῃ {δδὲ ᾿ἱπ|πι1140]6 οἰ ηαχ οἱ 
(ις. ἴῃ ὰοσ. δ, 66. Ἐδοίηι5 ϑϑί, ν]ΏΟΣἹ οἰνοῃ Βουλδ- 
Πυτ : 866 118, ΝΟΙΓΌΘΓΑΓΙ : ΡΓΟΡΘ ῥδγιο ἀπ, ΠΘΟΔΙῚ, 
αυϊὰ ἀϊοατ ἴῃ οτασοπι [0111 Βαϊῖ 1 Βοιηδη οἰ1ΖΘη. 
Δοσιι8θ64 οὐ ΔΗΥ͂ ογἰπηθ ἔγθοὶΥ σοηΐθββθα 1{, δ8 τρις 
Ὧ6 ρΡυΐ Ἰηΐο Ροηά8, δῃά ρυηῃ!βῃθα σἀρὶ8}}γ. Τα 8δο- 
ουβ64, Ὀοΐοτα σοηΐρϑβίοῃ, ἡ γα. Π6]4 15 ἐξδογά ομδίοαϊά, 
ΟΓ ἵπ ομδίοαϊά ηνέαγὶ. Νον 186 ἐΐδογα ομδέοαϊα νγὰ8 
1116. θαίηρ Βο ἃ πῃ οσυδίοάν ὈΥ ἰἢ8 τηλρ᾽ϑίγαϊθ, οὐ σϑσ- 
ἰαἰῃ δβιιγείί68, 0 ἀπάθγίοοκ Βαϊ. οἴἶοΘ. (566 {88. 
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Οοηηπηοηίδίογβ οἡ 8.4|1υ8ῖ. (411]. 8, 6, 14. δηἀ Β6]]. 
Γίν. Ὁ. 48.) ΤὮδ ν»εἰὐέαγῳ οσὐδίοαν (ἃ βοτί οὗ ἀμγαποα 
τεφυθηΐ ἴῃ {π6 {{π|68 οὗ (Π6 ἘΠΊρΘΓΟΥΙβ), νν88 ἤθη 
ΔΏΥ ῬοΙβοη δοοσυβοα (δυῖ γαῖ ὑποοην]οίθ 4) τγὰ8 88- 
βίσηφά ἴο {π6 ουβδίοαγ οἵ ἃ 5ο]ΐογ, ἰο ψῆοπι ἢ6 ννᾶ8 
αἰίδομβεά ὈΥ 8 Ἰοηρ' οἢδίη, ψ Ὡς ἢ ἰϑβίθηθα (ἢ6 γ᾽ σλέ 
δαηὰ οὗ [Π6 ΡΓΒοηΘΓ ἴο ἴπ6 ἐοΐξ βδηα οὗ {ἢ 50] 16 γ. 
5ο ϑϑηθοβ ἀβ Ττγδηαα}}}. Αηϊϊ. Ο. 10. Οπηθ8 εὐπὶ 
ἰοττὰπᾶἃ σοΟρυΪδΓΙ 80}Π}118 ; 8]1ΟΓῸ ΠῚ 8.1Γ68 σαίθηδ οϑῖ, 
οἱ ἰαχϑ : 8]1οτιιπὶ διοίᾷ οἵ βογαϊάδ. δεα αᾳυὰ τγοίεσι ἡ 
οἀάσπι ουδίοσϊα τ) να γ803 οΟἰγουπηάρα!ϊς, 4|Πραῖ! 6 
βυηΐ ἰδῆ 40] 4]Πρᾶνογαηΐ; ΠΙ51 ἔπ ἔογίθ ᾿θν!ογο πὶ 
ἑη δἰηϊδίγά οσαΐοπαηι Ῥυϊᾶ8.( Ηφγα {Ποῦ 15 ἃ ρίδίη 
ΔΙ υβ᾽οη ἴο [ἢ 6 ἐἰμειοαϊα πιϊίαγὶδ. ὅδ66 αἷβο δυρίοη. 
ψις. Βοπιῖέ. (. 11. Τδυ8, ίοο, Φοβαρῆ. Αηί. 18, 6, 
7. βροδκίηρ οὗ Αρτγίρρα θουηά ὈΥ ἃ οσἤδίῃ [ο 8 80]- 
ἀἴοσ, βᾶγ8: ἠξίωσε τὸν συνδεδεμένον αὐτῷ στρατιώτην. 
Απὰ ἃ [{{| [γί Γ οὐ πηθηςοη 18 πιδάθ οὗ ἐκατοναρ- 
χου συνδέτου ἐσομένου. ΤὭμ8 Ραμ], ἔγομι [18 τσ 88 
8 Βοιηδη οἰ(ΙΖοη, 88 δχθιηρί ἔτοπι θϑίηρ σαϑέ ἰηΐο 
Ὀοπάβ (88 ἢ δὰ θ6θῃ, 21, 88.) οὐ ἔγοπη Ὀαὶηρ ρυΐ ἴο 
(ἢ τοτέυγρ, ἴο Ἔχίογί σοηίδβϑίοη. Βυΐ ἰξ 88 1η {16 
ρονογ οὗ {6 {τῖρθυηθ ἴο Ποϊά ἢϊπὶ ἴῃ τ] ΑΓῪ οἱι8- 
τοάγ, δηά γσϑροτγί }ν18 οἴδηςθ ἴο (ἢ6 ῥγοσιιγαίοσ, ψῇο 
σου ά, 85 γρργθβδθηςηρ (ἢ 6 ραγϑοη οἱ (βϑβᾶγ, (866 25, 
19.) 1 {ΠπΠ6 οα86 γραυϊγθα, 1πηῆϊοξ [Π6 ΡυπΙβηπηεπὲ οὗ 
ἀοαίῃ. Ὑοὺ (6 δοουβοα ψὰβ δί ΠΡΘΓῪ ἴο Ὅρρθβαὶ 
υπΐο Οϑδγ, ἰο ῆοιῃ ἢ6 ψ88 ἤδη ἴο θ6 ἰγδῃβηγ θά. 
866. Φ5, 11 ὅς 21. θη, {πογθίοσγο, δι] δἀνονθὰ 
Ὠἰγ156} 4 Ποπιδῃ οἰτΖοη, {Π6 {ἰτθαηθ 88 150} 
δίταϊα ; βίῃςσβ ἴθ δὰ ογάβγϑα ἢϊπι) ἴο Ὀ6 θουηα (9], 
88). Κυίη. 

, ΤὍθδΡθονΘ 15 ἄν ΓΥ σογγεοϊγοργοβθηϊδίιοη ἢ οᾶ86 
οὔ ργίν:!θρα υηάογ ἀγγθϑί, ἃ5 γοϑρθοίθα Βομπηδη οἱ {1ΖΘΉ8, 
μηά6᾽ ἐδο Ποριδίϊο, ἀὰ ΡογμΔΡ8 υηάσγ (ἢ6 ἢγϑβί Ἐπὶ: 
ῬΘΓΟΓΒ, 88 [ὯΓ ἃ8 Γθραγάβα οἰ [1ΖΘ 8 ννῆο Πδά {{16 σοη]- 
Ιείθ 2μ6 οἱυϊέαξδ δΔῃὰ δ 7ηαρὶὶς: θὰϊ ἠοῖ, 1 Δρρτε- 
ῬΑ ἴα ἴῆοβα Ψ͵ὴΩ0 ΟἾΪΥ Θδη)]ογβϑα τῃ6 τ 1 αἐϊῖ, οἵ 
18Π6 «9ὲ5 Οοϊοηία. Νον Ῥαὺϊβ οἰ τ Ζοηβῃ!ρ ννἃ8 88- 
ΒΌΓΘΑΙΥ οὗ {6 ἐοιυεδὲ οἷαδ5, Δῃ ἃ 18 ῥτίν!]ορεβ ἀἰὰ ηοἱ, 



᾿ ΑΟΥΤΒ ΟΣ ΤΗΣ ΑΡΟΒΤΊ,.Ε8, ΟΉΑΡ. ΧΧΙ.  5ΞᾷΑΘΘ7. 

1 βιδβρεςί; Ἔχοπιρί ΔηΥ οἠδ ἔγοπι Ὀεϊηρ ρὲ τη ἱγοη8, 
88 ΟΠΘΙΓ ῬΓΙΒΟΏΘΙΒ Ψ6ΓΘ. [Ι͂ἢ ρῥτοοῦ οὗ (ἢ]8, 1 ΠΙΔΥ. 
Ταίεγ ἰο ξαοέβ. Τῆι Ρδὺ] 15 αἰζοι ναγάβ ἰγθδίθα 88 ἃ 
ῬΓβοηοΥ ἴῃ ἐδίίογβ, δηαὰ 185 σα] ρα δέσμιος. Απα τ 
Οὔ {πΠ6 ἰο]Πονηρ ΑΔΥ Πα 15 ἐοοδοά ἤγοημι δοηάς (ἸΏ Γ. 
νοῦ. 80.) Ὑογθαδβ, 6 186 ἐσίθαηθ ἢδα δα πο τιρῃς 
ἴο ρΡυΐ πἴτι ἴῃ θοηά8, οἡ δοσουηΐ οὗ [18 ρο 64] ρτ]- 
νιαρσο, ἢ6 ψουϊὰ πᾶν το] θαβαα ἢϊπι ἴσο τἤθηςς 1π|- 
Ρηβα!δίεϊγ, ΝΑΥ μΐ ἢ6 ψὰ8 ἀρϑίη ρυΐ ἱπίο θὈΟΠαϑ 
18 Οἰδαγ; δηᾶ, ἀυγίηρ (ἢ6 Ψ ΠοΪ6 οὗ 18 ᾿ππρ ΓΙ Βοππγθηΐ, 
ἢδ 18. σδ]]6 4 ὁ δέσμιοςφ. Μογθρονογ, [ἢ ἢ8 ογδίϊοη ἴο 
Κιηρ Αργρρα, 6 ἜΧργθββ68 ἃ νὶβϑὴ (δύ ἢ6 ἼΕΊθ, 88 
ΒΙτ86 1, παρεκτὸς τῶν δεσμών τούτων, Μ ὨΙσἢ πογά8, 8}} 
τἢ6 (οπιηθηΐδίοῦβ ΔρΓΘΘ, ἃΓ6 Βροβῇ δεικτικῶς. Δπὰ 
δραῖη, ἴγοπι 47, 442.., 1ἃ ἀρρϑαγβ ἰπαὶ τἢ6 (εδπίυτίοι 
ὨδΔα ρον Γ ἴο Ρυΐ Ραμ] δηὰ (Π6 ΟΥ̓ΠΟΓ ὈΓΙβοηθΓ8 (0 
8.6 σδ] ἃ δεσμοταὶ) ἰο ἀφαῖῃ. δγοὶν ἤθη ὅσγὸ {{Ππ||6 
βίρηβ οἵ {Π6 Πογῖν οὗ Ποηηδη οἰ {]ΖΘη8ῃ1}|ρ0 ἢ 

Ιὴ 118 νίενν οἵ 16 δβυβ]θοϊς 1 8πὶ βιρροτγίρα Ὀγ 
Μαδυκδηᾶ, νῆο οὔβοόγνοβ ἰἢδί ““ {Π6 ἴδαγ οὔ {6 οἴἶεοορι 
866 18 ἰ0 ἤδνα ργοσθοάρα ποῖ ἔγομῃ ἢ15 ἢν! ηρσ οΓαάὀγοά 
Ῥαυ] ἴἰο Ὀ6 δομπά ; Ὀαΐ ἴτοσι 158 πανίηρ ογάεγοα ἢϊπα 
(ο Ὀ6 τυλὶρέ, αὐτιὰ {πδΐ, ἰοο, ψιη δοοιγ 65," Ὀσέογα ἢ8 
Πδα Ρεϑϑθῇ Ἵοηνϊοϊοα οὗ ΔηΥ οὔθ. Βυΐ, δίγσγδηρε ἴο 
ΒΔΥ, 6 ψου]ά ΠῚ ἴτοη πος ἰῃδί {Π6 ψογ8 καὶ 
ὅτι ἦν αὐτὸν δεδεκώς ἅἃγ6 ἢοΐ σαηυΐηθ, 8ἃ8, ἱπα 666, Ὦγ. 
Μ|ΏΠ πᾶ βιβροοίθα Ὀείΐοσα ἢ. Υὕοῖ [ἢ 6 δαά 
ϑβὰς τἰροόδυθις (ῃὨ6 ἰγὰ6 86η86 οὗ ποθ ψογάβ, ἢ6 
ψουϊὰ να βθρη (Πδὺ {ΠΟΥ δῇογά {6 βίγοηρεϑί οοη- 
Ξγηιαξίοη οὗἉ ὨϊΒ. ορίῃηϊοη. ΤΥ ἀο ποέ τοίϑσ ἴο 168 
ΘΓ οσ ρίνθη ὈΥ (Π6 {απο ἴο πᾶνα ἢϊπὶ σδδί ἰηΐο 
Ὀοηά5, βῖποο 1 ν)ἃ8, 1 811 ρσοῦθδὈ! }ν, ποῖ ἐλεπ 6Χχθ- 
ουϊοά, ηΔΥ, ποί 111 Ῥαὰ] νγὰ8 ἐη ἐΐθ (αδέίς (δεΐξονγα 
ψὨϊοἢ, ἰηἀ666, ἴὨ6γα ψου]ά θ6 ὨΘΙΠΟΣ γθαϑοη [9ῸΓ 1, 
ὨΟΓ ΟρΡρογίπηϊγ); μυΐ ἰο Ῥαιυ} 8 πανίηρ θ6θη, ὈΥ 18 
οτγᾶοσ, δέγαρρεά ἐο ἐΐε ευλὶρρίηρ ροδί; “Ὠϊοἢ, 1 ἤᾶνα 
Ῥγρνεά, 15 ἐποίμάοα ἴῃ [ἢ 6 86η886 οὗ [Π6 ἰογθροίηρ 6Χ- 
ῬΓΘδϑίοῃ προέτεινον αὐτὸν τοῖς ἱμασῖν. 7)αέ τορι ψ6}} 
6 {πουρἢϊ δὴ ἑπέοίογαδίδ ομέγαρσε ἰο [6 ρογβοὴ οἵ 8 

ΨΟΙΩΨ. Η 



Ο8 ΑΟἹΒ ΟΕ ΤῊΣ ΑΡΟΒΤΕΕΒ, ΟΗΑΡ, ΧΧΙ͂Ι, ΧΧΙΙΙ. 

ΒΕοιηδη οἰπίΖοη, δηᾶ πὶρῃς }.51}}γ οχοῖία {Π6 Δρργο- 
ΠΙΘη510η8 Οὗ [6 {ΓἸΌ.η6. ᾿ ; 

ΤὭυ5, 1 {γιιϑῖ, 1 ἤανα βῆονη [ἢδι {Π6Γ6 18 ΠΟΙ Ι Πρ᾽ 
ἀεέδοξινα τη (Π6 νοτά8, ογ οὐ]θοιοΔ ὉΪ6 ῃ 1ἢ6 5686, 
οὗ τ[ῃ6 ρᾶββασθ.0 4.8 ἴο {{π ψογά8 ἀπὸ τών δεσμῶν, ἴἴ 
ΤΉΔΪΚ68. Ὧο ἀπΠἴδγοηςθ 845 ἴο 6 δθη56, παῖ ογ του ὃ6 
τοίδι θά, οὔ σδηςο θα, νι Ηρίηγις 8 δηὰ Ογίϑβ- 
Ῥδοῦ : Ὀυ [1 ({ΠἸηκ Κιϊποοὶ ἢ89 ἄοης τῖρῃς ἴῃ ἀ6- 
Γδηάϊηρ ἴθ]. Ὑἢ ταβρθοῖ ἴο {Π6 γϑδαϊηρ' συνελ- 
θεῖν, 1 ἀτὴ βυγρτγιβεα ἰῃδΐ 11 Βῃοι]α αν θ6θη ργοίογ- 
το Ὀγ τοί 5, Βοηροὶ, δηὰ ΟὌνϑη, δηά σγεϑοοὶνοά 
ἡπίο {Π6 τοχί ΌγῪ (τ εβυδοῦ ; 81η66 [ζ 18 80 τη Δ} 650} Ὁ 
ἃ ἸἼΘΓΘ ΘΟΙΓΟΓ. ΤἼδ σὺν ἅΓΟΒ6 ἴγοηι {Π|π σεν ργδοθάϊηρ; 
88 ἴῃ ἃ 1ποιιϑδηἋ ΟΠΘΙ “4868: δηἀ Ὺδ᾽ 6 [Π6 ΕΥἸΤΟΙ γὰ5 
Ρεγροίυδίθα ὈΥ συνελθεῖν εϊηρ δΔοοί θη  } Υ ἃ ΠΊΟΓΘ 
δ Πη]Ποδηΐ γοδάϊηρ (ἤδη ἐλθεῖν. Α5 ἰοὸ τῆς Κ᾽ εγβίοηξβ, 
{π6ὶγ (6 50ἸΠΊΟῊῪ 18 ηοΐ ΨψΟΓίἢ 8 ϑίΓανν ἴῃ βίο ἢ 8 6886. 
Κυΐηπορὶ 88, στ ἃ Ἰυδριηθηΐς ἢοΐ πη .8118] ο ἰλϊ ΠΏ, 
τοϊαϊπθά ἰῃ6 σομηπιοη γοϑδάϊηρ : δῃα ἢ6 {γυΐνγ οὔ- 
δοῖνοβ ἰῃδί ἐλθεῖν 15 586 [ὉΓ συνελθεῖν ; 8458 ἴῃ «(ἷοῦ 1, 
6. 2,1. ““ ΤὮδί {Π6 {γίθυηα ἀϊα ποῖ (Π6 4448) ς8}} 
(Π6πὶ ἐο ἠΐηι, 18. Ρ]81η ἴτοπ (ἢ6 ψογ8 καταγαγὼν τὸν 
Παῦλον, οοιηραγεά νι 28, 10. 

80. ἔστησεν εἰς αὐτοὺς, ““1Ἰηϊγοάιισοα Πίπκ ἴο ἰΠ6τη.᾿" 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙΠΙ. 

Ῥδὰ] ρ]θδας ἢ8 σαιι86 θοΐοσγα (π6 δαημοάγιη. Α 
σοηίθηςζοη ἃ.ῖ8βθ8 δοίνθοῃ {Π6 ἢ δγβθοβ δηὰ ϑαάάιυ- 
ς665.. Τα {πρυπο, ἔδαγηρ οϑὲ Ῥδὺὰὶ ββουϊὰ θ6. 
τηυτἀογοα ὃγ (6 τϑι ΓΓΥ οὗ {πΠ6 τη 6, ογάθγϑ 
1Π6 50] ά16Γ8 ἰο σοπάμοίΐ ἢϊπὶ ὑ6οκ ἴο {Π6 σ881186δ. Ῥαϑὺ] 
18 δησομῃγαροά ΟΥ̓ ἃ Ὠράνθη]ν νὶϑίοη. Α ρὶοΐ οοη- 
ἰἱνοά δραϊηδί ἢΐπὶ 18 ἀδίβοϊθα ὈΥ 8 5ἰβίβι 5 80ῃη, 
δηΐᾷ 15 ηδᾶάθ Κπονη ἰο (6 ἐγίθυηθ, ψ ῆο ἔογι ἢν ἢ 
δϑθη 8 Βα], ἀπ Γ 8η δβοογῖί, ο (θβαγθα, τυϊπρ; τ 1} .4] 

ἃ Βεδίάοθ, 1, γ888 1.965 106 ἴ6Γ} ἐλθεῖν, 88 ᾿ξ ὙΨΘΓΘ (0)η6 {0 δὶ, 
δἶποα {πὸ μίδος οὗ τηθειΐηρ' (Ἰἢ δοης οὗ ἴῃε θυ ΐηρβ δγουηὰ (86 
Οουτὶ οἵ {ἶϊἸε ἀφη1]68} νγαδ εἰοδε αὐ μαπά. 



ΑΟΤΒ Ὁ ΤΗ͂Ὲ ΑΡΟΒΤΙ ΕΒ, ΟΗΑΡ. ΧΧΗ͂Ι. 99: 

δτιὶ ΘρΙ8( Ια ἰο ΕῸΙΧ, 18 ϑοσσβ8οὉ ἴῃ (ἢ6 ὨγούθΓᾶ- 
ΤΟΓΒἢΙΡ. 
1, ἀτενίσας---τῷ σονεδρίω, ““ ΒιεΔ ἔΔΘΕΠΥ Δηἃ σουγα- 

Υ Ὀοδοϊάϊηρ," ὅς, [ [18 νανν 866 ἴῃ6 Ποία οὔ 
Αςί81, 10., 8πά 8,4. Τπαί 1 ἤοζα ἱπο 68 8 ἢο- 
τἴοη οὗ ᾿ῃ γορ ΑΙ 15 ρ]αίη ἔσομαι {Π6 ψογάβ [Ὁ] οσσίηρ. 

1. ἐγαὶ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τ. Θ. ἄ. 
τι τ᾿ ἡ. Πολιτεύω δΔηά πολιτεύεσθαι. ἀΘ οί 6 ΡΤΟΡΟΙΙΥ 
“0 Π]] ϑοπηα οὔἶϊςοα 1η [Π6 δίδίθ, ἴο σρονεγῃ δηα σοηάιοῖ 
10; ΟΓ ΒΟΠΊΘΕΙΠΊῚ68 31 ΠΡῚῪ “ ἴο δεῖ 88 ἃ ΟἸ [ΖΘ ΟΥ̓ Δηγ 
ϑίδίο, σοηῃάιιςξ βίδα δῇδιγβ. Ηρησο [ἴ σϑῖηθ ἴο ἢδνο 
(ΌΥ ἃ τϑοϊργοοδὶ ἔογοθ) [Π6 β6θη86 οἵ οοπάμοί οποδοῖῇ; 
δηὶ νψῶβ ἴιι5 οχίθησοα ἰο δείίοῃ, Ὀθδανίουσ, δηά 
16 ; δηὰ ἢπα!!γ ᾿Ε σδίηθ ἰο τηθϑη {16 πηοτγα [ἤδη 
δὴν. ΤῊ] [481 5101 σδίοη 18 δἰ ἰθϑίθα Ὀγ [Π6 δῃηοϊθηξ 
1 ΧΙ σορΊΆρἤογβ, δηα 18 ποῖ υηϊγοχυδηΐ ἴῃ τς ἐαέε»" 
Οτοοῖκ γα ΓΒ ; 88 Ἢ" Ψοββρῆῇ., (866 998. οὴ Μδϑοο. 
ᾧ 4.), Αγγίδη Ερίςῖ. Α. 7, 20. 2, 6, 1., δηὰά 8 Μδςος. 
8, 4. Τδαβ6 δηά οἴδεγ δχϑπρ]οβ ἃγα δαδιςθα Ὀγ 
Κιοῦβ δηὰ 1, οβηοῦ ἴῃ ἰοο., δηὰ ἵεῖβ. οη ῬΗΪΪ 1, 
47. ὅ66 Ὠγοβῖρ. 46 Κ. Μ. ρ. 429. 8β86ε44., δηὰ (6 
ποία οἡ ΡὮΪΠρΡ. 8, 80. “ 

ΤὮδ 8686, ἰπογοίογο, 15: “1 ἢδνο οοπάμοίεα την- 
561, ἐυοα," ἄς. Τῷ Θεῷ Κυϊηοσὶ Ὄχρ δίῃ, “ βι} 0] γ 
ἰο {π6 Ψ1}} οὗἨ Οοά :᾿᾿ δηὰ ἢδ οεἰΐθ5 Βοπι. 14, 8. τῷ 
Κυρίῳ ξῆν. Βυΐ [τᾶν ὈῈ ΒΥ (ΑΚΘη [ῸΓ πρὸς τὸν 
Θεὸν, ἐοιυαγἀ5 Οοά. 

1. πάσῃ συνειδήσει, ““ἴ Ὦανα ᾿Ινοά ἴῃ 4}} ροοά οοῃ- 
Βοΐίθησα ἴο {{Π||5 ἄγ." Νοῖ 88 ἃ σοοά σοῃβοιθῆς6 8ὶρ- 
Ὠϊῆ68 ἃ σοηῃβοίθηςο νοϊὰ οὗ ογγοῦ δηά οἴδβηςρ, [ὉΓ ἢ6 
8 ΠΙΠΏΒ6 1] ἴὸ αν Ὀδοη ρΌ  Υ οὗ στοαί βίη ἴῃ 
ΤΠ ΘΟΕ {η6 ΟΠυγοῦ οὗἩὨ ΟΠ γῖϑι, 1 Τί.1, 18, 1δ., 
αἱ 88 10 ϑ1:ση 1 ῆο8. ἃ σΟηΒβΟΙΘης6 δοίίηρ' Δοσογα!ηρ᾽ ἴο 

ἢ18 Ῥδγβϑιιδϑίοη πὶ ἢ6 οὐρῇϊ ἴο δοῖ; δηὰ ἴῃ {ἢ18 
Β6η86 Ψ ἤδη ἢ6 Ὀ᾽ΑΒρῃειηθα ἀραϊηδὶ (Ἶγιϑῖ, ἀηπα ρεσ- 
βθσιιοά [ἷ8 ΟΠυτγοῆ, ἢς αἰὰ {ἢ}}8 ἀνθ [γοιρσἢ ἃ Ρ6Γ- 
βυιδδίοη ἐλαΐ ἠδ ομρὴέ ἐο ἀο πιαὴψ ἐἠϊηρ5 σοηέγανψ ἐο 
ἐδε παπιθ Κ᾽ ὕφδμδ, Αςἰβ 20, 9, 10. Μογθονεσ, ὈγῪ 
βαυϊηρ (αὶ 6 ᾿νε 1η 4}1 σοοά σοηϑοίθησα Ψ ΠΏ} Ϊἶδι ἢ 6 
Ρτγοίββδαά ψυάαίδβηη, δῃ ἃ νν88, α8 ἐο ἐἠθ τὴ πέοοιιδηδ85 

Η2 



100 ΑΟΥΒ ΟΥ̓ ΤΗῈ ΑΡΟΞΤΙ,Κ8, Γ(Η͂ΑΡ. ΧΧΊΙΣ 

9 ἐλ ἴαιο, δίαηιεῖο44, ῬὮἨ1]. 8, 6., 6 ρῖνον {πθ5] ἐὰ 
υπάοιβίαπα {παι Ὠ6 ἰοἷ ποίΐ (Π6 το]! ρίοη οὗ {ἰὸ {68 
οὐξ ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ παγάβῃιρ ψὨϊοῦ 1 τοαυϊγοά, ΟΥ Δήγ [Γ6- 
υάίσα ἢ6 Παὰ αραϊπβὶ 1ῃ6 ῥτγοοθρίβ οὗ Ὁ; δῃὰ ὈγῪ 
δαἀάϊηρ {μα πα αἰϑοὸ δδα ᾿ϊνεθὰ ὉΠΌΪΔΙ ΘΔ ΌΪΥ ἱπ {Π 6 
τοΐδεϑιοη οὔ {πὸ ΟΠ γιπίδη ἐδὶ ἢ, 6 ᾿ηἰἰπηαΐο8 ἀϊδί ἢ8 

ἀβεύβει δΔῃά οσοηίξηιοά 4 (ἢ γιβιίδη ουΐϊ οὗ ἃ ΤῺ οοη- 
νἱοιοη {παῖ μῃ6 να θουηά 1Ὼ σοΟΠβοίθηςθ 80 ἔο 6, 
8ηἀ το δεῖ, δηα {παῖ ἢδ 8{1}} βεσνε (οὐ ἔγοιι ἃ Ῥῆγα 
ςοηβείθηςο, 2 ΤΙη)..1, 8. (0 γ.) 
δ ν 88 ΟἿΪΥ Ἔχδυγηθαά ἢ τοβροοΐ ἰο ἢ18 οοη- 

ἄμςί 845 ἃ (ἢ τιβιίδη, δηὰ ἐπογοίογο τ ψουϊά ρὲ ἤν 
Ὀδοη ρογίπηθηΐ ἤογα ἴο ἤᾶνα γοΐοσγοα το ἢΪ5 σοοπάθοΐ 
ΨΠ116 ἃ ρογβοουίηρ ον, ἐπουρἢ 1 ψ6ΓῸ, ᾿ηἀ666, 
ἔγαο τῃδὶ ἢ6 αἀἰά ποῖ [ἢθἢ δεῖ δραϊηϑί 18 σοι" βΟΙ Θη66, 
πον ΟΥΙΏ1Π4] ΒΟΟΥΟΓ ἢθ νγ885 ἴΏ βυβογηρ 11 10 οοῆ- 
Πηὰ6 πἰβιπέογσιηθ. ὍΤὴδ αν 86η86 οὗἩ {Π18 ῬΆΒΒΕΡΘ 
15, {πδὶ 156 σοηβοίθηςο, ὥρη δχδηληθα 1ἡ (86 βῖσῃὲ 
οἵ αοὐἀ νἱϊ τοβρεοῖ ἴο΄ ψηδὲ {ΠΟῪ δ᾽] εροα ἀρϑίηβί 
δῖπι, ἀϊαὰ ποῦ σπᾶγρο ἢϊπὶ Ψ ἢ δὴν Κπονη δηα Ἃ6}1- 
Ὀογαία σοῃίγδα! οι οι}8 [0 108 ἀϊοίαί68.. (Ποάάτγιαρθ.) 

ᾧ, ᾿Ανανίας.ἢ δ66 ΦΨοβθρῇ. Αηΐ. 20, δ, 4. δε 6, ὡι 

πὶ Τ οαηηοῖ οοπδοηΐ ἴο {Π||8 ἐδπἰδαίίοπ, Ὁ ΪΟΝ δαοῖβ δΌδογγεπὶ 
ἔγοτηῃ δ ρ] οἰγ, δοα (πῃ τ. ἢ) Π88 δοιηείξηρ Ζεϑυ ο8] αὔοαϊ ἰξ, 
ΤῊ μίαϊη βεῆϑε οὗ (ἢ6 ννογάβ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας νν}} ποΐ μεῖ- 
τϊῖ 8 0 διιρμοβε {παῖ Ῥαθ] ΟὨΪΥ δρϑακϑ οὗ [͵δ οαπάυοσϊ δἰποε ἢδ ὃ6- 
οδηη6 ἃ (λτιδίίαθ. Ατ 1τῃ6 δϑῆια {{π)ὸ ἴπ6 Αροεῖϊς, 88 τνὰὲ πον, ἀϊά 
τοῖ ἀθὴν 8 ρΡῚ } ἴῃ ρειβοουςηρ; {Π6 ΟΠ γιοι δ}: δηά, μορδίδ)γ, πδὰ 
ἢ Ὠοῖ Ὀδϑὴ ᾿ηίεστυρίςα, 6 νου]ὰ μοὶ πᾶν ὁεημιεα ἴο δᾶαάγοσί᾽ ἴθ 
{ἱ ροϊηῖ. , 

Τ ὙΠῈ Δηδηΐδϑ ἤεγα τηεδηΐ 8 ππαοιδίοα γ Απδηΐ88 δοὴ οὗ Νοῦὶ- 
ἄεουδ, (866 Φοβερῇ. Αηΐ. 90, 5, 8.,) γῆ Πααᾶ αἰβοεπαγρε ἴῃς ροηι!ῆ- 
08] οἴϊοθ ὑπάον [Π6 μγοουγαιογθηρ οὗἉ Οιιάγαϊεβ, ργθάδξοεθθουῦ οὗ δε 
᾿ὶχ. Βγ Ουδάγαδίις ἢε νναϑ βεπὶ ἃ μιϊδοποῖ ἴο ουιε, ἱοροίμεΣ πὲ 
ΑἸβθ, μζείδοι οὗ [86 ἰείαμίε, ἴο μὶνβ δὴ βἰοοουπίὶ οὗ ἢἷ8. Ὠἰρἢ- ρυ]δϑῖ- 
Ποοά ἴο (Ἰαιαϊΐιβ Οξοβαῦ. (866 ΤΟΝ Αηϊ, 90, 6, 4.) Βιιῖ ὮὈγ [6 
᾿πιογρεβϑίοη οὐ Ἀρτίρρα διηἴογ, {ΠΕ ἡ εγῈ δοαυμῖεά, δὰ τεϊυγηεὰ Ὁ 
δεγαφδίεῖη. Αηδηΐαθ, ἰνούγένεσ, νγδϑ οί γεϊηϑιδίθα ἴῃ τς ροηκῆἶεοὶ 
οΠοα. - ἔογ, φυσίηρ ἐπα ργοοιγαιοιβὶρ οὗ ε]ῖχ, αὶ νῷ ἀἰδοπασρεὰ 
Ὀγ Φομδίῃβη, νυῆο (68 ΨΦοβερῇι ἴ6}]8 ι.8, Αηΐ. 40, 10.) νν88 811: ΟΌββο ῦ 
ἴο Αηδηΐββ, Τῆϊΐθ8 70 πδ δΔη νν88, δϊδγνναγάβ, ὈΥ ἴῃ σοηηίναποα, αἵ 
Ἰεαβί, οὗ εχ, αϑϑαϑδο ηδίοὰ ἰη ἴῆ6 ἰετηρ!α ὈΥ͂ Βοῃ!6 δἱοαγέδ. 568 05: 
δόρυ. Αηίΐ. 920, 8,5, πὰ (6 ποία οἱ Αείβ 94,4. Τὰς ρον (πῃ ὅθ. ΄ 
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Ὦ. 2. 14, 6. Απί. 920, 8, 8. ΤῊϊΒ ρῥγοιὰ ἀϊδῃ ἴοοϊς 
πρναρο, ἰ(. Βδθη5, δὶ 0} 5 υπάδλυηίοα Ιοοϊκ, 8η4 
ὉΠ 411Ώῆ (ἃ ἀπϑογι θη οὗ ᾿ππόσοησο, ψ ὨΙςἢ ρᾶνα 1ἢ}6 
᾿ἰ6 ἰο 41} ἰῃς δεσυβαίίοῃβ οὗ [6 Ῥγιθϑίβ;; 85 δἷΞο, ροῖ- 
Β208, αἱ πὶβ φὐάἀγαββίηρ (ἤθτὴ Ψ Ηἢ δ γοέλγοη, ἢοί ἐὰ- 
ἐλογδ (85 ἴῃ 42 ΔηᾺ 7, 2.), οὐ νυ ]ογβ οὗ (πδ Ρ600]}6 
ἀρὰ ΕἸ 6γα οὐ [ϑγδοὶ: δ8 1) 4, 8. Ηδ τημυβί, ἰοο0, 
Ἰανο ἔε] νοχαίίοη δὲ Ρδι}]᾽8. νανίηρ ὕβϑη 1: γαῖα ὈῪ 
Ἐοιηδη 8οἰά οἴ: ἀηά πανίηρ' γονῇ ἢ] 186] οἡ {ΠΕ ῚΣ 
Ῥτγοίΐθοιοι 88 ἃ οιηδη ΟΠ ΖΘΏ. 

Φ, ἐπέταξε τοῖς παρεστῶσιν αὐτῷ, τύπτειν α. τ. σ᾽ 
Βγυ {ἢ πὰρεατ. δγβ: τηϑδηΐ ἴπ6 “ρρανϊξονε5, οἤἥοονδ. 
“[η {ῃϊ5 βίαϊβ οἵ σοῃέιηβίοη (ϑγ8 Ν᾽ δί8.) 11 18 ηοῖ δι. - 
Ῥιυϊδίηε ἐπι Ῥϑὰὶ βἤοι]ά δᾶνθ θθθη 80 11} γεοείνεα ὈΥ 
γιοίθης δῃε βοαϊτοι8 ῬΘΓΒΟΏΒ; Ὀυϊ ἸΠαχοι ΒΔ Ὁ ]6 Ψ8Ὰ 
(ἢ σοπάαςί οὗ {Π6 Ηἰρῇ Ῥγιββῖ, νἢὸ, τσυρὰ ἢ6 Παάᾶ 
56} οχροτγίθηςοά {6 ᾿δεάβῃ! 8 δῃὰ ἱῃποοηνφ- 
ΠΙΘΏΟ65 Οὗ ΠΑΡΌΝ Υ, γεῖ θγχ88 ἰουσ !οα ὙΠῈΠῚ Ὧ0 8688 
οἵ ριγ ἰονναγὰβ ομ6 πηηδγ [86 88Π|6 ΟἸΓΟΙΙΠΊΒΊΔΠΟΘΘ 
ἘΑΔΥ, [μουρἢ ἃ Ἐοιμδὴ οἰ ἤζοη, μαά οτάἀογοα 84. τηοβὲ 
ΒΔ ΠΊ αι] 1230} το Βα ρυΐ ὕροῦ πηι; ψΏΙΟὮ ἢοὶ ἀνοῃ 
{16 Τῆδυπο νου] ἢᾶνο νϑηϊιγοα ἴο ἄο. ἢ δᾶΐϊ δηά 
δα οδηθ ἴο, α Κῆον ποῖ: Ὀυϊ 45 1ἰ 15 σοσίδίη {πὲ ΠΙᾺ 
σοΟΙ]οαριια Φοηδίδη γγ88 διϑϑαϑϑιηδίθα ὈῪ ϑίόαγὶδ, ἀπηα 
8.15 ΒΟ Βϑοῦ 18ῃτηδοὶ βυίογοα σαριίαὶ ρυ πη βῃπγθης πῃ 
Ογτθηδίοδ, ἰὉ 18 ργορδῦϊα (πᾶΐ 6 (ἀδβογνίησ, 848 ἢ6 
ἀκ, ανθῆ ψοῦΒ6,) Θχρογίθησθα πο βείζου ἃ [δίβ." Απηά 
ἢ τοίεγϑ ἕο {6γ. Φ0, 2. 1 Κίηρϑβ 22, 24. 1 ψουϊὰ σοτη- 
μη: Ατβίορῃ. 1,.γ8. 68ὅ. πάταξαι τῆς δὲ γραὸς τὴν 

ὃν. ῳ ἢ 
78. ὁ Ἰαῦλος πρὰς αὐτὸν εἶπε. Τύπτειν σὲ μέλλει ὃ 
Θεὸς, τοῖχε κεκενιαμένε. ΑἹ 18 ἴηι} Ραὰ] τηνοῖρῃ5 
ψ Ἰ το Πτεε δοῦπον. Μάδπηυ (ὐοιμππςηἰδύογθ, ἀ9 
Ἐταβιίηνβ, ΒόΖα, Ῥβᾶγοβ, δπὰ Ἐθοάάνιἀσθ, (ἀκα {86 

τοαϊποῦ τηοσουμὶεὰ, υπεϊὶ Κη; Αρεῖρρα β͵1οἃ ἰδ Ὀγ Δρροίηιίηρ ἰδὲ" 
πιρεὶ, κοὴ οὗ ΡΠδῦειο, (ες 06. ληῖ. 90, 8, 8.) ὙΤπεγοίοίο υυῃδῖ 19 
βὸνν τεϊεὰ Ὠβρροβεὰ νυν ἢ}]6 ἰἃ τβα τασδηῖ. ὅὸ ὕδδῖ. Απδοΐαβ εἰἰά' 
ποῖ, αἱ ται τίαγε, πο] (κε οἶος οὗ ἰῷ ῥτθδῖ,. δυις ὑγθ8. υϑυγμίηρι 
86 ἐϊρηΐγ. (Κυΐῃ. ἔτοτυ Κγεῦα, τδὸ δ ἱγεδιϑὰ (Π6 ηιιεδείοη αἱκὶν 
Βο Ἰἰ1]6 Ἰοαιπιίῶς δὰ σγοβοαγοῖ) 8.866 αἷϑο Ὦσ. Βθηδιη, Ηϊδῖ, νοὶ. ,. 
44]. δηΐ Βίϑοοβ οῃ Βογΐε᾽β ἰκεοῖ. ς. ἃ, 8... , κατὰ ὦ 
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ψοσὰβ ἴο 6 ἃ ργθάϊς 0, ΟΓ ΡΓΟρἤθοΟΥ, (45 Ποδάγρα 
{πῖηΚ8, υἱΐογεα ὃν 16 ᾿πηρα 56 οὗ [ῃ6 δρὶγιι) : δηὰ 
Οτοίτυβ πγαἰπίδίη8, (πα δα 565 ἐδα τὶρἠξ ὁ} α »γο- 
ρἠοί. Βυΐ {Π|8 566 18 ΒΟΆΓο αν βα(ἰβίδοϊζογυ ἢ ΠΔΥ, δἷ- 
τηοβί ἀρϑυγά. [γδαίῃϑγ δϑβθηΐ ἴο (ὐβῃηθγαγιιβ, ΖορΌΥ, 
Ὕνει(8. [λπηρθοτγοῆ, Ηδιιπιδηη, ἀηἀ ᾿πεἰεοα τηοϑὲ γοσθης 
Οοπιιπηθοηίδίογβ, (ἢ8ι [ἴ 8 ἃ ἑογπιμία πιαίὲ ργδοωηίϊδ." 
Απὰ {8 15 ἀρραγθηῖ ἴσο ἔῃ ψογὰβ οὐ {πΠ6 δρραγίίοσ, 
ἃ νϑῦ. 4. δηΐ οἵ Ῥδὺ] δ᾽ πηβοὶ ἢ, δί νϑγ. δὅ.: ψ ἢ] ἢ ΤΠΔΥῪ 
Ὀ6 σοῃβίἀοΓοα ἃ8 δαυϊναίοηϊ ἴο ““Οοὐ ϑβιηϊΐα (ἢ66, 88 
(ἢου ἢδϑι βιη: 06 τὴ6 "" [{15 (15 Κυΐποα] οὔβογνθϑ) 
δαἀπηἐοὰ ΒΥ ΨΦΕογοπιθ ο. Ρεΐαρ. 8. ἰη1ἴ. ἀηὰ Αυραβίίη, 
ἘΡ. ὅ, Ρ. 23., (αι (18 βυάδάδῃ 1η8ι} ργονοκϑά τ[ῃ6 
Ἀροβέα ἴο Ἔβχργθβϑ8 ἢ: π|86} ἢ πλοτα Ὀἰξίθγη 688 ἤδη 
ἢ6 5Βῃου!α αν ἀοῃθ, δηὰ παῖ, οἡ (ἢ}18 οςσσδϑίοῃ, ἢ 6 
ἀϊά ποὶ ἀβρίδυ [ἢ βδπ|6 ραίίθηςσθ ὑπάογ ᾿Π] υγῖθβ (ἢ δὲ 
ἢ19 Ὠινίπο Μαβίογ δὰ ἀοηθ ἡ" Τθογα 8, δοψονου, 
ΤΘΆβ80ῃ [0 Ὀοίανα ἐπὶ {Π686 ψογά8 οὗ δῖ. Ῥϑ0} σοῦ 
0161164, νῃΘη Απδηΐδβ ποῖ Ἰοηρ δῇ. νγχαβ, οἡ 16 
ὁσσαρδίίοη οὗ Ψ6τυβαίθι ὈΥ {6 δι οασι!, ἀσασροά ἔγουι 
8η δαυοράυςῖ, ψΏΘΓΘ Πα δα Βιάάρηῃ Πἰπιβ6! ἢ, δηὰ ριυϊΐ 
(ο ἄδαι ἢ, ἰοροίθογ στ ἢ 15 Ὀγοίμο Ηοζοκίδῇ. ὅδ6 
δοβορῃ. Β. 2, 17, 9. ἀπ ΜΙοἢδΔΕ6Ι15 ἰη Ἰος., οἵ 88 οἰιϑὰ 
δηά ἰταηϑίαιθὰ ὈῪ Πουΐου δηὰ Μδηί. 
Τῇ ἘΧργΓΘββίοη τοῖχε κεκονιαμένε Δ5 ἃ ΠΟΙΏΤΏΟΠ 

ΑΓ 80 ϑοενυρθ 4, 13. (οἰϊεὰ ὃὉγ γεί(8.) : 851 αυΐβ ἀϊχογὶί : ρογοιι- 
εἰαὶ τὸ Ποὺ, εἴ : ἰὶς ρογουϊαἴ ἴα Ποὺ ; ἢδθ6 εδῖ πηδὶθαϊοιΐο δογὲρία ἰ 
ἴδρε. 
ἃ Ὦγτ. γανθβ οὔϑογνοβ, (δι ““(ἢ}}5 ννΆ8 (6 ΟὨΪΥ ἰπδίδηοα 'η νῃϊοὺ 

1π6 Αροϑίϊε ἔογροίὶ ἀδοογυϊη δηὰ ργορτίειγ." ὙὉδὲ6 ργονοοδίίοη νγδϑ 
ἱπάεφεὰ ρτεδῖ. Αμεὶ ᾿πουρῇ ἰἰ 18 ΘΔΔΥ ἴ0 88γ, (αὶ ἢ6 πιΐρἢς Ὦδνο Ὀεῖ- 
ἴεν ἱπιϊϊαϊε ᾿Τπεηἰδίοο!εθ, 0 οη ἴδε ὕἷονν γδοοίνεὰ ἤγουν Ετιγγ- 
νυἱαάθβ, οηἱγ σερ] εά, “ κιγῖκθ, Ὀυῖ πολ "Ὁ Ὑοὶ τΠ6 βε!!-σοπηπθδηα οὗ 
Τινεπμδίοο 8 τηυβδὲ Ὀ6 δἰἰγϊδυϊεὰ ἴο πλογα μοϊΐογ, δηὰ πυμμδη τὴο- 
εἶνεβ. Ἠκεπος Ἀσίδι θβ, ἰ. ὦ, 194. (οἰϊοὰ ὉΥ Υγ εἰ8.} {πη Κ8 ἢοῖ Ἔνθ 
ϑοοταέες σου] ὰ πᾶνε ραϊϊθηῖγ οπἀυγοὰ {πε ἱπα  ἴῖγ οὗ Ὀεΐηρ; δέγμοζ. 
ΤΠδῖ δύΓε νυ Μ0}}} νοῖ ρεόονα Τ Ββετηϊβίοο εβ Π6 σγεδῖον ΟΥ̓ ΠΊΟΓα νἱτίο0}8 
1πδῃ δϑοοζαίεβ. Τῆα νυ ὶδεεῖ δηὰ ποτε οὗ τϑῃ ἤᾶνε δοιαὶ πιο Ὀδεη 
Βυγτίοα ΔΨΕΥ͂ ΟΥ̓ ρεογοοβδιοῦβ, ἴο δρεαῖς (6 αἰιἱ Μοδε8) υπῃϑανίβεα!γ 
ΨΥ τπεὶγ Πρ ς Ὧδγ, ἴῃ6 ὁχαπιρία ῶ8 Ὠοῖ 8 νγ8γ}8 δβογάεα Ὁγ 80]0- 
ἴο;, ἯΠῸ ρᾶνδ ἴδε δα λ γαῦ]α ργεσορέ, ““ Βείίον 18 ᾿α ἴμδι συ οῖ} εἷθ 
ορίὶγῖῖ, (δὴ ἢς (μαῖ (Δ Κεῖ ἃ οἰγ.᾽" ΠῸ 
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Ἔρυτο ἴο ἀδβίρηδῖθ Πγροογῖϑυ. 866 ἴδ ποίε ου Μαῖίί. 
28,26. Κυϊηοοὶ ἤογα οἰΐθ8 ϑδηθοα 46 γον: ἀβηΐςᾶ, 
6. 6. ΜΊίβοσι βιιυξ βογάϊα!, ἴὰγροβ, δ βιιη: 1] Π 61 
φδγιθίιπι ΒΓ πὶ ΘΧ ΓΙ Π56 οι 8 οἰ. Απα Ἐρ. 118ὅ. 

{[εοὐτἢ δῦγο ἰθοῖδᾶ ΡεγΓ πάϊηγυ85,] αὐἃ ὙΠΑῚ αυὰδῃλ 
Τορηάδοιο ραιάθδη ἢ 80] Π}}18 ΘΠ1πὶ 8110 110 δῦγο 
ἴαααα ᾿ρὴδ ἰδιᾶιθ. Νέεο ἰδηΐζαπ ρϑγιθ 8 δι ἰδου- 
ὭΔΓΙθ5 ΟΥΠδΙΘη(Π θη 6 ῬΓΕΘΙΘΉΟΙΕΓ : ΟΠ] ΠῚ 
Ἰδίογιπι, 4.05 ἰηοράσγα δ]ἴοβ νι 65, Ὀγαοίθαίδ [ΠΟ 85 
68 : [Π8ρ]1ς6, οἱ ἀἴ8ς68, βι10 Ιδᾶἃ ἔθη} πῃ ὈΓαπᾶ αἱρ- 
ὨἸἰ4{18 φυδηζαπι 124}1 ἰλῖθαί. “Γᾶ τὴ6 δχργοββίοη 
88 Ὑ6}] πηογ 6, 18 σοηβνγπ)οα ὈΥ {{|6 (ΘβΌ ΠΟΥ οὗ 
Ψοββθρἢιυ8. τ Ὁ; 

8. καὶ σὺ κάθη κρίνων, ὅς. Οἷὺ ΕὨρ] 8ἢ ὙΤΓΔηβ] Δίου β 
ΓΟΠΔΘΓ [Πα καὶ ον. Βιυῖ 1 ταίῃϑῦ αβϑϑθηΐ ἴο Κυϊποεϊ, 
(μαι 1{ 5: η18Ώξ65 τυὐλαέ ἐΐθη ὃ Ἰέαπο ὃ ψὨθη ργθῆχαα, 88 
᾿6γθ, ἴο ἱπίδγγοσδαίξινο βοῃςζθησθα ᾿ἡνοϊνίηρ δ ΤΠ }γ8- 
(ἰ[οὴη. 80 Ἷἷπἢ ἐπα δχοϊαπιδίίοη οὗ (βοϑαγ ἴο Βιυαυΐιι8, 
(εἰεα Ὀγ ἡ εῖ8.) καὶ σύ εἶ ἐκείνων : καὶ σὺ τέκνων ; δηά 
αἰδο Ατγιβίορῃ. Ρὶιυΐ. 971. Ηρτα Κυϊποοὶ τοίου ἰὸ 
ΒοΞ5 ἔχοιτο. ρΡ. 84 864., (1485 Ρἢ1]. 5., δΔηα τῆ6 ποία ου 
Μαῖκ 10, οὐ. ΑΒ ἴο {π6 σοπ͵]θοίιγα οὗ δίορῃ. δηά 
δ ίςκη. κρινῶν, ἰΐ ΠΔΥ νΘΓῪ Ψψ6]} θ6 ἀϊβρθηβϑβᾶ ψηῇ. 
14 Ἑυΐζυγα 8686 ΘΓΘ ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ, [ἢ6 ΡΓγοβθηΐ τ σἢϊ 
Ὀ6 ἰάΐαοη ἔοσ {πὸ Ευΐυτζο, 848 οἴθη. 

8. παρανομῶν. Τῇα τεδαϊηρ οὗ {π6 (οά. Ε,.. παρὰ 
τὸν νόμον 15 ἃ ρ'οβ8β. Βαβἰά68, 1 ψουά 1η]υγα (ἢ 6 81» 
ΕΓ Π.6818, ψν Ὠἰσἢ ἢ48 ἤθΓα στοὰς Ὀοδυΐγ. Ἦγεῖ8. σοιη- 
ῬΆΓΘΒ ἃ 8Πη1|8Γ βεηΠθηί οὗ Ηδγοάθβ ἀθ ΒΘΡΟΌΙ. ᾧ 
προσῆκον ἐπαμῦναι κατὰ γε νόμον, ἀλλὰ μὴ παρανόμωφ 
ἀπολέσαι. 

Τμδῖὲ {Π|18 σοηάιιοῖ ᾿ν88 σΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ΘΥΘΓΥ δῦ, Ὠδ-. 
ἰυγα] δηα ροβίεϊνα, ἀϊνπα δηά παπΊδη, 15 σογίδιη, (δ66 
μεν. 19, 15.) Ὑεῖ βυςῇ νὶἱοϊδίοη5 ἰῃογθοῦ ψεσθ ποῖ 
Ὀπίτεαιοηϊ, Ἔνθ ἴῃ 1Π 8 ροΓΒΟἢΒ οἵ [86 Ρτορἢδίβ (866 
1 Κίηρϑβ 22, 424. δηὰ “6Γ. 20, 2), δηᾷ Ἔδνϑθῃ οἵ ουὖῦ 1,ογὰ 
Βιβ6 ἢ. (δεο Ζοῦ. 18, 22.) 

4. ᾿Αρχιερέα τοῦ Θεοῦ λοιδορεῖς ; Λοιδορεῖν 18 ἃ ρ΄ η8. 
Ταὶ ἰθση, ἀδηοιίηρ ἴο ἀθυ86, ΤοΟργοδοῆ, σίνα 1}} ἰδῇ». 
ἄυδρα ἴα. Τῇ ἴτὰθ ἔογοθ οὗ 11 1 ἢᾶνα Ἔχρ δι πϑα δὲ 



104 ΑΟἿΒ ΟΕ ΤΗῈ ΑΡΟΒῈ1Ε9, ΟΗΑΡ, ΧΧΊΙΙ. 

Ἰατρ οἡ ϑοῖ. 90, 29. Βγ τοῦ Θεοῦ ἰ5 πιεδηΐ αοέὶπρ' ἂν 
ἐἠε αμέξογὶίψ οΥ7Ὑ αοά, σρροϊπέοά ὃψ δὶς μογηιδδίοης 
ΝΥ εἰβϑίοδίἢ δρύν σοι ρδΓΕ8 ἃ 5:Π|1||8Ὁ βθηῃςπηρηΐ οὗ ἴγ- 
8148: τοῦ νόμου ἀπογορεύοντας, ἐὰν' τις ἀρχὴν ἐν συνεδρίῳ 
λοιδορῇ παρὰ τὸν νόμον, δημιοῦσαι ἠξίωσαν---τοῦ μὲν νόμωυ 
διαῤῥήδην ἀγορεύοντος' τοὺς ἐν τώ συνεδρίω λοιδοροῦντας 
ϑημιοῦν, ἀκηκόατε.͵ 

ὅ. οὐκ ἤδειν---ὅτι ἐστιν ἀρχιερεὺς. ἴῃ [ἢ 1Π(ΘΓΡΓΘΟ- 
ἰατίοη οἵ {ἢ 656 ψογάβ πὸ (ὐοτητηθηϊδίογε, Ὀοίἢ δηςοηΐ 
Θδηα πηοάδγη, ἢλνα Ὀθθη ὈΥ ὯΟ Πη]68}8 ἀρ  666.---Ἰ. (ἃ- 
ΠΘΓΑΡ 5, ἃ Γαρι6, (αΐνιη, Βειρθηΐ, ΜΆγηισχ, Ργίσθιιϑβ, 
ΓΏϊ6598, δηἀ Ηροιητγοἢβ, υῃἀογβίδηα [Πθῆϊ 88 ΒρΌΚΘΏ 
ἸΤΟΏΙΟΔΙΪΥ : 4. ἀ. ““ἢδ6 ἀο68 ποῖ σᾶγγν 86] Γ Κ ἃ 
Ηιρῖὶ Ῥείαβι." ---ἢὶ Οἰπογβ ἴπε Ὧν. ΠΎΘΩΝ Οτοί!8, 
μην, δὰ Μαγκίαδηα οὐ υγῖρ. διρρὶ]. 618. Βαά1.} 
Θχρίδίη : “1 ἀο ποί αοἰηοιυίδάσε ἢϊτη ἃ8 Ηρ Ρεγιθβί. 
Βυΐὶ {Π1|8 ψου]ά τοαυΐγα οὐκ οἶδα τούτον ἀρχιερέα. 6. 
851465, 86 ἢ ἰδηριαρα ψου]α ἤᾶνα γοΐ φιοῦ ργονοκρά 
ἴπ6 δῆρον οὗ (6 δαημπδάγιπι [8ηἀ, ἃ95 )οδάηάρε οὔ- 
86 ᾽ν 65, “1 σδηηοί ὃ6 ᾿ἱπιαρὶηρα (μὲ 4] ψοιΐὰ φοἢ- 
[ΘΓ ΟἿ 80 ΟἸΓΙΟΙΒ Δηα 80 ἀΔηρΌΓΟΙΒ ἃ αυθϑοη 88 {Π6 
786 οὗ Π]8 δοςσαϑββίοη ἴο {δἰ οἶςο.᾽ Εαϊι.}---8. 1.6 
ΟἸεσς, )Ὶι15. Μεϊείθι. ρΡ. 166. δὰ δϑοποοίέροη, {τη Κ 
(84 Ῥαμ] παά, δὶ (η80 {{π|ὸ,| ἰυτηεα [118 ἜαγΥ6 5 δποίῃϑγ 
ΨΑΥ, δηὰ ἀϊὰ ηοΐ ρογοοῖνα Ψῆο 16 ψν88 τιδί υἱἱογοά 
[Ὧ6 νογάή8; δη4 [Π6Ὺ ΒυρὈ]ν, γον {π6 ρεθοδαϊηρ ρ88- 
8866, {Π6 πΟΓα8 ὅς ἐπέταξε τύπτεσθαι αὐτοῦ τὸ στόμα, 
εὐὐο ἠαά ογαεγοι ἐΐδ πιομέϊ ἐο δ δέγμοῖ, αὶ {Π||5 
εἰ ρ5ὴν 15 ἴοο ΔΓΡΙΓΑΓΥ ἴο Ὀ6 απο; δΔηα [Π6 1ηἴοΓ- 
Ἀτθίδι οη 15. δὲ νατίδηςθ τ {Π6 σομίοχέ ; ἕογ 6 8Γ6 
το! ἃ {πδὶ Ῥαυΐ, ἢ} 6 ρτγοποιιποίηρ (ἢ 656 ψονά8, ἤχο 
815 ΕΥ̓ 68 οὐ [ἢ6 δαδῃῃθαγίπ), Δηα {ΠΘγθίογα θβρθοίδ! νυ οἡ 
8 Ὀτγοϑίάθης (ἢ6 ΗΙρ Ῥυγιοϑέ. Βϑβί 65, 88 1)ο- 
ἀγιάσα οὔβογνθϑ, δ} 8 ΔΏΒΟΓ Βῆανβ (ἢ ἢ ΚΠΟΝ 
Ἐἢ8 ϑρθᾶκογ ίο ὕ68 8ἃ }ιᾶρ6. ΕἾ τ ἀδίακον (Μδμ8ς. 
Αἄν. 1, 60.), νοι, ὙΥιῖ5., ΜΊςδ 6115, δηά οἰ θγ8, 1ἢ- 
οἰαἀηρ ΓΠγγβοϑίοπ), 1)1]Οηγϑιι18,. (δ]οίδηι8, δπὰ ἃ. 
᾿αριάθ, ΕΠ ἰδ Ῥϑυΐ γϑὰ νυν αἰ ποῖ Κποῖν ἰδαΐ 
Απϑηΐδβ ννᾺ8 ἴπ6 Η! οἷ Ρυϊδβέ, βίησα μα ἢδά ὕθθϑη Ἰοῃρ: 
δὺβθηϊς ἰγτοῦ] Φοσιιβαΐθη, δυά οουἱά ποΐ ἀδοθγίδίη ᾿ΐτη. 
ἴο Ὀ6 80 ὈΥ ΔΩΥ αἰδι1ΠΠΠ]Οη ἴῃ αγ688 [ογ΄ (Π6 Ηἰρὶ 
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Ῥγϊοβὲ ΟἿΪΥ ψοσ (ἢ ΡοΏ σα] ἄγαβϑβ ἴῃ (8186 ἜδθΙΩρΡΪΕ, 
δαΐ αὧἱ οἵ 1ὑ τπογοὶν ἃ σοιαοη ΠΡ] [8866 [Π6 Ὠοίΐθ 
οῃ Μεαῖῖ. 96, 66. Βα11.7 ; δῃα βίῃοθ, πιογθονϑι, {0 
τηθοιη, Ψψ68 πη] ταγν, δηα {π||6 γοραγὰ ρα ἰὸ 
ονάθγυ. Βιυΐ δαὶ {86 τηροίηρ τῦυαϑ ἐμηιείξκαγῳ 18 
ἐακοη 70." σταπέίοα, δὰ σδηηοῖ ὃ ργουεξά ἔτοτμι [8 

᾿ Ὠδγγαίίοη. [{ 15 {||6 ργοῦδθϊα ἐμὲ Ραὺ], 4 ὃν, 
ϑῃοι" ἃ ποΐ ἤάνα Κποΐη {π6 βρϑδᾶίοσ ίο δα {Π6 ΗἸρῇ 
Ῥγιοϑί, ὃ. τῆς ρέαοο ἢ6 οσσυριθά, [δηἀ πιοζδονογ, ὈῪ 
ΒΟ ἰπϑίρηΐδ οὗ οῆϊςβ. Βεβίάϑθβ, ἰξ ψου!ὰ δέ {π|1 
ογθάϊδοϊα ἰο (16 Αροβιί[6 ἰο ἰδυαησῆ ουΐξ 80 βένεῖβ ἃ 
Σοριόδοἢ νῆοιυΐ Κηονίηρ νομοῦ 16 ν88 ΔΡΏ ΠΟ 8 16 
ΟΥ Ὠοΐ : δηὰ 1ηἀ 666 [{ 15 80 ΘΧΔΟΙΪΥ βυϊέδῦ}]6 ἰο Α)δ- 
ηΪ848 (8 ΗΙρῇ Ργίθϑί, (μδΐ 10 πηυβὲ ἢᾶνα θθθη τηεδηΐ 
ἴον ἢϊπι. ΕΑ .7-ττὸ. Τἰπθόγοι, Βεηρεὶ, Ὁ εἰβιείπ, 
Ῥβογοθ, Ναϊοκηδογ, Βρ. Νίδηη, Μογυβ, ϑδοβμοίί, δπὰ 
οἴθθιβ, {πΠ1ὴΚ πᾶ Ῥαὺΐ τηϑδηΐ ὈΥ [ἢ656 ψοσάβ (ο 6Χ- 
σΏ86 ἢ158 ἰᾶρ86; δηά {Π6 ὺ γϑηάθγ: “1 ἡ1ἃ ποῖ οοηϑῖ- 
εν, οὐ γοβϑος, (παῖ ᾿τὰὲ 8 ἰῇ ΗΙρἢ Ῥγιϑβδί.᾿" Νον 
118 8] σῃ! σαί! οη οὗ εἴδω ΟἿὟ61), ΟσΟΙΙΓ8., 88 ἴἢ ΕΡρἢ68. 
6, 8. (οἱ. 8, 24. «πὰ εἰβενοστο. Ηδρηςα ἴη Αοίβ 7, 
18. ἴον ἤἥδει βοῆς Μϑϑ. ἢδᾶνα (ΌΥ 8 ρ]ο88) ἐμνήσθη. 
Απά {18 ᾿πιογργεία!1οἢ 86 6Π}|8 0 ἄδϑοῖνθ [Π6 ριδ- 
ἔειθηςθ (Καϊη.) 

Ιῃ {18 Ἰαϑὲ το δ οὗ Ἔχρ] δηδίίοη 1 πιυβὲ πιγ861} 8ὸ- 
αυΐθβςθ, ΨὨΙ ἢ ννᾶ8 ({{ 1 πριϑίακα ποῖ) ἢγϑί ργορουηάρά 
ὃν {Π6 ΘΙ ΏΘΏΓΥ δουῖθ δηα ἰθαγηθα Βρ. δαπᾶδθγβοῃ, 
ἴῃ Π18 (ἴδε5 οΥΓ ΟὐὈηδοίρησο, 1, 9.7 ἀπὰ δου θπεν 66: 
Ροιιδαα ὃγ Ερ᾿βοορίυ5. Νδυ, ἰδαΐ βϑυῃςἢ ψ85 {6 Ορ]1- 
Πίοη οὗ βοπια δητθηῖς Εδίμογβ δῃὰ (οιηϊηοπίδίοῦβ, τὰ 

Ὁ ΘΙ ΘΌΘΠΟΥ, ἴοο, δοιηρθαιθα ἔου. 11], Φ9. 1 Ῥεῖ, 1, 18. 1 Ζο[. 
5,1. σιρ. αεδογρ. ὦ, 458. Ο ἐογϊυπδῖοβ ηϊηγΐυτω, 808 81 ΡΟΩδ Ὠοτΐηῖϊ, 
Αμργίοοϊαβ. Αμά ἢδ Γεΐε δ ἰοὸ Αὐιθϑοῦ Ὠἐ]υς  ἀά. ΓὨυοΥγά. ρῥ. 892, 

{ ηοβθ ψογάβ8 {(οἰϊρα Ὀγ  δἴ8.} δῖς {πεδὲ : Οὐκ ἤδειν, ἱ. 6. ΠΟῺ, 
οοσίίαν!, ὨΟῺ 880}18 δἰίθηϊδ οοῃδίαεγανι. Οἰιαδὶ αἰχίβδεῖ, Ῥαγοϊίβ, 
4ι|6580, ἔγαῖγοβ, 81:8 ἴι6. ἰηαἰρηδί οηΐ, δὶ δοδίιδηιὶβ δηϊταὶ τηρεῖ 
αὐτερίι5, ἰθογίυβ 8] ᾳιρα εἰοοιίιβ ἤμεσὶπὶ αὐδῶ ορμογίυϊῖ, ἱτπηξθλοῦ 
18 εἰ ροίβοηξθ, εἰ ΟἰΠοἰ! ἢγοῖ. ΑμβΏΟΒΟΟ δγγοόγρι : πο ἀεδι ηγᾶ]ς-» 
ἀΐοσορα ροητῆοὶ, φυδηϊαπινὶβ ἔδοογῖῖ ὨΘη ἀἰρηδ Βι.0 ΠΌΠΟΙ ; δεα ἰηλ- 
μραϊ δηϊπιὶ ἀυάοσ, ὯΘ6 ἰδία, υἴ ρᾶὉ εγᾶῖ, δἰἰδη(8 οορ᾽αγθη), ὅϑ6ῆδιι 
ἔδο! Π)ο οἴ οοτηοαϊκϑἰιηὴ 9. 
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ἸΏΔΥ ῬΓΟΔΟΌΪ [ΠΡῸΣ ἴσοπι [86 πογάβ οὗ ϑδνϑγιδ ἰῃ 
Ο(ἰαἴοθηα, οεἰϊεά Ὀγ εἰδείη : ὃ δὲ ἅγιος Παῦλος βουλη- 
θεὶς δεῖξαι, ὅτι δεῖ καὶ θυμὸν περιστέλλειν, καὶ ἀγανάκτησιν 
δικαίαν καλύπτειν ὥσπερ μεταμεληθεὶς λέγει" οὐκ ἥδειν 
---προσποιεῖται ἄγνοιαν οὐ βλαπτούσαν, ἀλλ᾽ οἰκονομοῦσαν. 
Ἁ νΈΓῪ ἱπιογοβίϊηρ ραβ8ᾶρ6 Οἡ {{|8 ἰγαηβδοί!οη 18 8180 
εἰϊεἀ ἔτοιῃ Ψογοιπθ (. Ῥεΐαρ. 8, 4. Ὀγ γ᾽ εἰβίοϊ, ἰο 
σι οἢ 1 σδῃ ΟἾΪΥῪ σεΐδν ΤΥ γοδάργβ. 
1 18 γτοπιαγίθα Ὁγ Κυϊηοοὶ, (δέ δνθῃ 1π [8 ἘΡ!5- 

1168 Ῥϑὺ] βοπηθί πιο βρϑδκϑ ἐδογὼ δ, δηὰ τῃδη αϊοία 
ποἰἐϊσαΐ; 88, ἴογ ἰπβίδῃςθ, ἰη ἔοη. 1ὅ, 156. Τὴθ 
Δρονο ἰηἰογργοίδ(οη 15 αἰβο, 1 {π|ηΚ, σοηῆγθα ὃγ 
ἐῃ6 υδ6 οὗ γὰρ ἴῃ {π6 ποχί εἶαιβο, ΨΗϊοΝ, 8485 Βρ. 
Ῥδδᾶγοθ πὸ] γθιηδγκβ, σοη 818 ἃ γθαδ0ῆ ἴογ βοιῃθί ἢ! ηρ᾽ 
Ὑ Ὠϊσἢ 88 οὶ ΘΧΡΓΟβΒ6Ω, δῖ γεί 18 ἴο Ὀ6 5 ρρ|16ἀ Ἰῃ 
16 ἐπουρδί, νἱΖ. [ἢ 1 παὰ Ἑσοηβιἀογαὰ ἰΐ, 1 8ῃοιἀ ποὲ 
ἤάνα υδβεά {π6 ταργοδοϊ μι! ψογάϑβ. 

6. γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι---ἔκραξεν. ΤῊ8. Ἔχου86, 
ππδοσοιηρδηϊοα ὈΥ τγοϊγδοιίοι) οἵ ψῆδιὶ Ὧθ δά 8814 
δραϊηβί (ἢ6 οἰαγδοίοσ οὗ Απδηΐαβ, ἴἰἢ6 ϑδπῃθάγιῃ 
νου] ηοί, τἴ Βαθηδ, δοοθρί : δῃᾷ Ραϑι], ρεγοδιν!ης 
ἰῆδι Πὶβ Ἰυιάρεοβ ψεα ἴοο τηυςἢ ὑπάογ (ἢ6 ἀομμ!ηΐοη 
οἵ δηρϑγ, μαϊγθά, δηὰ ργε)υάϊοθ, ἴο ἀθοιάθ 18 Ἷϑ86 
[αϊτῖγ, ὈΘιΒουρ ὨΙπιβο ἢ οὗ ἃ βἰγαίασεπι ἴο οχίγισδίο 
Βπη861 ἔτοτιη [18 ἀδῆρθγοιϑ βιἐυδίίοη, δηά ἀνδι! 
᾿Ἰπ]586} οἵ (Π6 αἀἰϊδαρστοοηθηΐ 1ῃ γοϊσίουβ 56 ΠΕ] Π} 6 ῃ 18 
δοίψνοοη {Π6 Ρῇἤδι15668 δΔηὰ δααάμοσρδοβ, 6 {γον 8 οὐυΐὲ 
(ο {Π6πὶ ἢ18 δρρίε οἵ αἰβοογιὶ, δῃὰ δοοογαϊηρὶν υ.868 
βιιοἢ ἰδΔηριιαρθ 88 τσ θαβρθαῖκ {6 ἵανουγ οὗ (Π6 ἔοΓ- 
ΣΏΘΙ, 8πα γῖίνα [Π6 Τ θυπηδ ἃ ὈετοΓ ορίπίοη οὐ Πι. 
ον Φαρισαίου τηδῃγ ΜΑΝ. ανα Φαρισαίων, ν]]οἢ 

τρδάϊηρ 15 ργοίεγγθα ὃὉγ Οτγοίυβ, ΜΙ], Βοηρεὶ, (τὶθ8- 

" Θιοδίο οΔΓΡο8 {π48 ἄροη Ῥβϑιὶ δα δὴ δείίιϊ τοϑηῃοῦ οὗ ἀφο! ηἰηρ᾽ 
Ῥεγϑεουϊοη, ὑηννουὮγ τὸ ΟΒΔγδοῖοσ οὗ δὴ υὑγμεϊ δηα ροηθγουβ 
Ἰωᾶη. δΒιι ἴΠογὰ ἰβ ὨῸ ὑυδῖ ΓΘΆΘΟΙ [ὉΓ [ἢ ΟὔαΡΡΘ, δίῃοα τη ἷν ͵1δὲ5 ἃ 
ρῬατί, (πουρἢ ποῖ [86 τ ΆΟΪε, οὗἁὨ (ἢ (τι ἢ ; 88 {Π6 οἰίεῖ {πίηρ; ποῖ 

4{Π6 ϑδαάιοοθεβ δραϊηδὶ ΟΠ δ ΔΠΥ, τὰ [ἢ6 ἀδηγοπδίγδι 9 ἢ 
ἩΠΙΟὮ 1 ρᾶνε ἴο (Π6 ἀοοί τη οὗ 8 τεδεσιεοίίοη, νι ϊο ΠΟῪ 80 68- 
ξετὶγ ορροδεά. (Ὠοαάτ.) Απάβυγεὶν (δε τηϊχίυγα οὗἨ ἴῃς ννἱδάσιῃ οὗὨ 
διε δεγρθηΐ ψῖῖἢ (Πα ΒΑΓπιϊθϑδηθβδ οὗ {})6ὲ ἀόνα τγδ8 ἰῃ ρμοσίοοϊ δϑοογῖὰ"- 
δηοα Ὑἱ ἴῃς ρχοοερῖ οὗ 6 Ὠἰνίπε Μίδβίεσ. 
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ὍΔΟἢ, Μαϊοκηδοσ, δαπᾶ Κυΐποεὶ. Απὰ ἱπάοδὰ 1ἐ βοδιιὰ 
10 ἄθϑαγνα {παῖ Ὀγθίδγθηςθ, 18., 88 θείηρ (Π6 ΙηοΓΘ 
ἀπῆουϊε, δηὰ ἐπογοίογα [ἢ6 [685 ἰκοὶν ἴο πανα σου] 
ἴτοπι {π6 δογιθ6β: ΦΪγ, 48 Ὀθῃ ΠΊΟΓΕ βρη! ἤσδηΐ: 
ΒίΏ(Θ, 88 Ν᾽ ΔίσΚΏδοΣ ἢ85 ργονοῦ, 1 πηυδί τγοίϑγ, ποΐ ἴο 
16 ἔδίῃογ δηά τῃοΐῃοσ, ὈυΐΓ τΠ6 ἔΔ1Π|6 Γ δηα ριδησία- 
{Π6Γ, ΟΥ ΓΑΙΠΟΓ δησθβίογβθ ρἝΏΘΓΑΪΥ. δὸ ἴοο, ἰξ 15 
ἰλκοη Ὀγ (ὨΠτγυβοβίομ. 

6. περὶ ἐλπίδος, καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι. 
Κρίνομαι 18. ἃ ἔΟΓΘΏ51ς ἔθ ΓΏ,, πρὸ τ ΦΟΟΟΥ͂ ἵη 78, 
οὗ ν ἢ ]σοἢ Ἔχϑιηρῖοθϑ ἅτ δαἀυςοα δγ Ραϊαϊγοὶ δηά Υ εἴ- 
ϑίαϊη ; εχ. σύ. ῬὨΠ]οβίγ. 17. ᾿Ακούσας οὖν κρίνεσθαι αὐὖ- 
τὸν ἐπὶ τούτῳ δεινὸν ὠήθη περιϊδεῖν τὸν νεάνισκον" ὃς 802, 
οὐ κρίνεσθαι σε χρή μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπολωλέναι. Υαῖ 88 
1Π18 858 ποῖ 8 ΓορῚΪ ΔΓ {Ὑ14], ΠΟ ΤΟΥ [ἢ 6 δ ΘαΓΙΠ,, 
ΡΓΟΡΕΤΙ͂γ, Ῥαυ } 5 )γυάρεοβ, 10 τΏΔῪ "6 6 γ6 ἴδκϑη ἤρυγα- 
[ΝΟΙΥ. ΄ 
τη τοβρεοΐ ἴο {Π6 ψοΓαδβ περὶ ἐλπίδος, Βρ. Ῥρᾶγοα 

ἘΠῚ ηΚ8 ἰΠδύ τ1π6 ϑγυγίας, Ασαθῖς, δηὰ ὐτἢίορις Τγδη8- 
Ἰαΐοιβ ἀϊὰ ποΐ γοδα {πὸ καὶ, ψῃϊο ἢἣθ βϑοιῃβ8 ᾿ποϊηρά 
ἴο σαηςαὶ. Τἢ]8, ὨΟΟΝΟΓ, 18 ΝΘΓῪ ΠΟ οα]. Τὴ 
καὶ σουἱὰ ποῖ οαϑιν ἤανα ογὶριηδῖοα ψιτἢ (Πς6 δογῖθθδ. 
Οτοίϊ 8, (4855,  ΟΙ , δηὰ οἰμαγθ, αν σὶρ Υ βθθῆ 
τ1πδί (ποτα 18 δὴ ἡδεηπαάϊααϊδ; νἢϊοῆ, δονανογ, 1} 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ }080ΠἢὴἾγ} τὴ6 Ὑτδηβίαίοσβ ἰῸΓ σοηάογίηρ 10 80 
τ γα γ, βίποθ ἰάΐοπβ οὐρῆξ ἴα Ὀ6 Τεαρτγοβεηϊοθὰ ὈὉΥ͂ 
σΟΡΓΟΒΡοηάρϑηί ἰἀΐοπ!8. ΤΠ ἤριγα πᾶν 6 (ἢπ18 ΓΘ» 
ΒΟΪνθα : “8 ἢορε οὔ [6 ἀοδή, δ) οἵ (δ! ΓΟΒΌΓΓΘΟ- 
τἰοη." ΜῈ πον πιο ΡΓΟΡΓΙΘΙΥ ἔλπ.. 18 ΠΟΤῈ υ866, 
18 μ]δίη ἔγτοπΊ ΤΊΔΏΥ 51: Π}}}8Γ Ῥ4 588 068 οἱ δογρίυΓαβ; δὰ 
Ῥς,. 16,9. “τὴν ἤθ8}} 83Π4}} γϑϑὲ ἐπ ἤορϑ." Τῇ 688. 4, 18. 
“ ΒΟΙΤΟΥ͂Σ Ποῖ 848 {ἰἸοβ6 τυξέλομέ ἦορε." ΤΙ. 9, 18. 
“ς Ιοοκίηρ, ἔογ {παΐ δέεσϑθα ἦορε." ὃς 8, 7. ““()6 ἦορε 
οὗ οἴδγηδὶ [16.᾿" 

7. ἐγένετο στάφις---καὶ ἐσχίσθη τὸ πλῆθος. Οη στά- 
σις 866 ἴῃ6 ποίθ οὐ 1, 2. Βγ τὸ πλῆθος 15 τηρδηΐ [Π6 
δοάν, οὐ τ|6Ὸ αθϑοηιδίν. 866 οἡ 14,4. ὙΤἤοῖα ἰ8 8 
ΨΟΓΥῪ 51 Π|}}8Γ ράβ88ᾶρα ἴῃ Ὠιοάον. δῖ5. Ρ. δΦ4. (οἰξοα ὈΥῪ 
Ῥα]αϊγθὶ) τοῦ πλήθους σχιβομένου κατὰ τὴν αἵρεσιν" ἰ0 
ΨΏΙΟΝ 1 βυῦδ]οῖ 1ΔΡ8ῃ. ταὶ. 880 ο, στάσις δὲ ἐστιν 
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ὅταν» τὸ διάφορον τῆς ἐξιθυμίαις ταράττη πρὸς ἑαυτὸῤς᾽ ὅταί 
σχιξομένοι τὴν γνώμην. Β6Ζ ΔΡ(ΪΥ οἰΐε5 (Π6 ψ{6}}. 
Κηονηπ [6 οὗἩ ὙηΓρη, “5 δοιηάϊίαγ τ᾿ποδγίιπ) βία! 1ἢ 
ςἀ σοπίγαγίδ νυ]ρσι5.᾿" : 

8. Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσι μὴ εἶναι ἀνάστοισιν, 
᾿ μηδὲ ἄγγελλον, μήτε πνεῦμα. Μ᾿ 1686 νογά8 (οαι- 
μὴ πίδίοιβ να θ66η ποὶ ἃ [ἰ{|6 ρογρίαχθα. Αἢ οὔ: 
Ἴθοίίοη ᾿)ὰ8 οσσυντοά ὃοί] ἴο δηιϊίεης δηά πποήργῃπ 
οεἰεἰσϑ, {πὲ ἀμφοτέροι ἀδηοία8 ΟὨΪΥ ἔιοο, θυ ὮΡΓΘ ΔΓΘ 
ἐΐγοο ἰοττηβ, γοδμγγοοίίοη, σηροΐ, δηα ερὶγὶδ. ΤῸ ἀνοϊεῖ 
ἐ815 ἀἰσυ!ν, Ριβοδίον, Μαγκίδηά, δηά Ρϑᾶγοθ ννοι]ὰ 
εαῆς6] {πὸ νογὰβ μηδὲ ἄγγελλον, 88 ἃ ρ]ο88β. Ὑεί ἴεν 
Βδθῶ) ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴὸ {6 86η86, 8η4 Μεγ (ἰξ βῃόυ!ά 
8961) ἰῃ ἐδο πηὶπά οὗ δι. [Κ6,. ἤδη 6 ψγοία [Π6 
Ὠοχί νϑῖβα, εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ, ἢ ἄγγελλος, 
ὅζο. Οἰδογβ, 88 (Ἠμγγβοβίοῃῃ, Βυάδιβ, δῃηάὰ Β6ζΖα, 
σοηξοηά {παΐ ἀμῷοτ. τᾶν δ6 υβεὰ οὗ πιοῖα (ΠΔη ἵνα 
(πὰ 50 πηόδη αὐέ, ὁσ ἐἦθ τυἰοῖο), ἀνα αβρθοία! γ ν ] θη 
ἘΠ ΘΥ σὐπβὶβέ οὐ ἵψο σόπεγα; 88 ἴὴ ἤοῃηι, Οὰ. 15, 78. 
ἀμφότερον, κύδος τε καὶ ἀγλαΐη καὶ ὄνειαρ. Βαΐ {Π]8 
86 6Πη8 βοηθοῦν δὶ (00 80116 ἃ αἰδιἰποίίοη, δῃὴπ ποοάα 
{ῃ6 οοπῆγηηδίίοη ΟΥ̓ ΘΧΔΙΊΡ]68 ; [ῸΓ, 88 ἴο (ἢ6 αθονα 
Ῥάβεαρα, ἰ( ργονεβ ποίίηρ'. Τῇ ὅγυείας, Αγαῦϊς, δηἃ 
“Ἐπμιορὶς Γνδηβίδίογα πᾶν νϑηϊαγοα ἴἰο ἴδκο {ἢ ἰ1- 
ΒΟΓΙΥ οἵ τεηάθγιηρ 88 1 {Π6 γ ἰδ Πδἡ 1ῃ [Π61Γ σορίες 
ταῦτα πάντα. ἘΒυϊ {Π18 ἰ5 σμέέϊησ (ἢ6 Κῃοῖ, Ιηή66ἀ, 
0 15 ὉΠ ΘΟΘΒΒΑΓΥ (0 τοβοῦί (0 8Δην βυοἢ ἀρβροσγαία πθ8- 
ΒΏΌΓΘ ΟἹ δοζοιιηΐ οὗ {π6 αὐοιμξέψ, ν᾽ ὨἸοἢ 15, ἱπάδ6ρά, 
ταῖν [ἀποϊθα {Π8Δη τὰ]. [λικα (1 Ὀαἰΐονθ) πο ηἀϑὰ 
[0 ΘΧΡΙΓΘ85 ζΖέῦο ΡΓσροϑι 05 85 ἀθηϊθα ὃγ (ῃ6 δααάα- 
ςδέβὲ 18ϊ, μὴ εἶναι ἀνάστασιν; άΪγ, μὴ εἶναι ἄγγελον 
μήτε πνεῦμα : ἐλέῳ αν, 15ἐ, ἐἠαέ ἐΐξγβ ἱς πὸ γεϑ 60. 
ἐΐοπι; Θαΐψ, πο απηροί ον “ρὶγὶξέ (06 ἂπν Κη) : μηδὲ 
βείηρ ρυΐ ἔογ ἡ. 

᾿Ῥτοργεῖν, μά οοά, ποιὰ γεχυΐγὰ ὑπαΐ ννα δβου!ά γεδά, υυἱι ἢ} ΠΩ 
85. μήτε: Ὁ 1 δηλ ποί: ργεμαγεὰ ἴἰο ϑϑεγί {πᾶὶ Γυ Κα 80 ᾿τοιε.. 
Ἴ πιὸ ἰδ βεδείῃ8 (πὶ {πὸ οοπϑίγυφτίοη μηδὲ [οϊονπεά ὉΓ μήτς ἴδ 8016- 
οἰδίία ; 89 8160 οὐδὲ ἔο!!οννεά ὮὈγ οὔτε : δῃᾷ τμβουρ Μαίἢ. Ογ. Οὑ. 
αδάϊιοεβ Δῃ ἐχϑηηρία οὗὨ ἴϊο ἔοσιηοσ ἔγοπι Ὑπυογα, 8, 48. γεῖ. ἐήεγα 
μῆτε ἴνὰ8 Ὀδδη Τρ τοϑίογοα ὉῪ Βεῖ Κα ἔγοπι 4}} (πῈ θεὲ ΜΒ8. 
ΘΕ {πὸ Ἰαι(ός ᾿α οἰἴε8. ἃ} ΟΧΔΙΏΡ]6 ἔγοῃμ Ρ]δίο, ερ. ν. 469. ἢον ἱξ 
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5’ οὐϊιοὰ Ὁγ Αοἰἑύφ αὐ ιὰ Βακκὸν 1 κὸν τοῖ- μὲ Ε ϑαφρεοσί {παῖ δ ἕἰἕα 
φογευρῖ, Ἀγομελείυ (1 γεμεβδί) δβετῃβ ἴο σρηυΐγε μήτε (0 δε [οἰϊυννοά 
ὈΥ μήτε, ΟΥ̓ μήτε ἴΟἸ]οΟνγο θγ μηδὲ, οὐδὲ [ΟἸ]ονγεὰ ὈΥ οὔτε, ὉΓ οὔτε 
Ὦν οὐδὲ ; αἴ60 οὗ Ο]]οννεὰ Ὀγ οὐδὲ, αηὰ μὴ ὈΥ μηδὲ, ποῖ οὗ ΌΥ οὔτε, 
ΟΥ μὴ ΟΥ̓ μήτε. ϑοῃηε ἰπηδοα πιδνυ, ᾿'π ἀεΐεηου οὗἉ ἴΠ6 δοτηηοη Γεθα- 
ης, δάάμοε ἔγοιι οι. []. 1, 115. οὐ δέμας, οὐδὲ φυὴν, οὔτ᾽ ἀρ᾽ φρέ- 
νας, οὔτε τι ἔργον. Βιιῖ ἰῃαΐϊ ρμδββαρα 18. Ὠοίμρ' ἴο [86 ρυγμυδβο, 
δίηςα ἐἤδθγθ νγὰ Ὦᾶνα ἔισο ραΐγ8 ΟΓ συγτεεροπάεπέ ρατίϊοίεε, δαοῖ [υγιηδὰ 
ῬΟΡΌΪΑΥΪΥ δοσογάϊηρ; ἴο ἴῃ6 Δθονε εἄποπ, ννἰοἢ ἵ πονν Βπὰ παά θεδθη 
γον Ἰαὰ ἀοννῃ Ὀγ ἴἰν8 νοσῪ ἰοδγηδὰ ΕἸ πλβῖεν οὐ Ευγὶρ. Μεά, 4, δ. 
μηδὲ ἐρετμῶσαι χέρας ᾿Ανδρῶν ἀριστῶν' νετ Βγυηὶς δα οοπ)εο- 
τπγεα μητ᾽, Βυῖ ἴο τ 58 ΕἸ) Πλ5]6Υ βἰγοηρὶν οὈὐ]εοίβ.. Μήτε (84 γ8 6) 
Ροϑβῖ μὴ, νε] μηδὲ, βο)]εοοἰϑαμαπ οὁδῖ, Απά δα οἰΐϊθ8 δορὶ. Α). 4428. οὗτοι 
σ᾽ ἀπείργειν, οὔθ' ὅπως ἐῶ λέγειν ἔχω, κακοῖς τοῖς δὲ συμπεπτωκότα. 
Τα Ἰφαγῃβά Οὐκὶο ταδί ϑ οὐδ᾽, οὐδαγνίηρ (παῖ [6 Ἰγογὰβ οὐτε ἀγαθὸν 
οὖτε κακὸν ΒΙΌΪΥ ποίίλεν βορά ποῦ ϑαά. Βιὶ οὖκ ἀγαθὸν οὐδὲ κακὺν 
ἢδανα ἃ βοιμεννῃδί ἀἰδγοηῖ δθη8ε, πη οἶγ, “ Ὧοϊ σορά, ΠΟΥ ψοέ δα." 
Ἦε τδδη ρμγοσεβάϑ ἴω ρῖνα ἐχαιῃρ]εβ, ἢ ΟΓΩΕΓ ἴ0 ἐ51Δ0}}58}} [Π6 τὰ ]6 {Πα έ 
ΔΗ͂εγ οὕτοι τηυδὶ ἔοϊονν, ποῖ οὔτε, Ὀὰϊ οὐδὲ, επίηρ Ζβοῦγι. Εὐυτη. 
209. Ἑυτὶρ. Μεά. 468. ΑἸς. 1087. ἤογρε!. 64. Πεογα. Ἐ. 816: ἰμτίπρ, 
ἴοο, ἴῃαΐ 116 βληι6 ΤῸ]Ὲ Πδ8 Ῥίδεβ ἰὴ μήτοι (γεξεσσίηρ ἴο 2 8 γὶ, 
Ῥτοιι. 435. μὴ τοι χλιδῇ δοκεῖτε, μήτ᾽ αὐθαδίᾳ Σιγᾶν με. Ἠετγωδῃ, 
᾿νοννενοσγ, οἡ πὸ μαββᾶρε οὗ ΘΟμῇοοἝεβϑ Γεβί 91 68 {Π6Ὸ ο1.1 γοδαϊπρ', δης 
ΤΕΠΊΘΕ ΚΒ ; “ Ηυβμιθεοα! Ἔἐχειρίογα πὴ 51 4018 νοὶ αἰϊᾳιοῖ Ὠ}}}}18 σο] ρας 
ὨΪΉ}} εἴείει. Νοαὺξ επΐμι, αυϊὰ ρμοδί προ νεὶ ἢ)ιὰ, βδοὰ αυδηάο εἰ 
4υὰ σοπαϊ!οηθ ρομαίυγ, ΡΟηΣΦΘ ρμοβεὶῖ, φιεογεηάυτ εβῖ : πθαμδ εχ- 
δηλ μΪ4 γορι ]Δπ|, βειὶ γαῖΐϊο ἔβοῖῖ, Αἰᾳιαὶ ιθδἱὶ σοη)ιηοῖᾳ ἀῇεγα ηΐι, ΓΕ8 
ἦρθα τηοηϑίγαϊ οὔτοι---οὐδὲ, τὶ Δυΐδηι ἰδ) αποῖξΒ, οὕτοι---οὔτε ἀἸσοῺ- 
ἀπ} 6856. Βυῖ (8 νεῖν ἰδασηϑά Οὐ ς ἰδ ΠΕΓῈ 88 οἴζθῃ ἴοο βιιδι] ὁ 
1η ἢ8 ΓεδοῃηρΒ, Δηα βεθηβ (0 (δίηϊ Ἰδηρυλφα τηογε δὴ δὶς οὗ 
ΣΕ {πάη ἰϊ τ ΑΙ ἰ8.ι Δι ἰνἷ5 γαὶθ μηδὲ πγυδῖ "6 εὐἀϊίοα ἰῃ ἴ}}6 μᾶϑι 
δαρεῈ οὗ 2Έϑοῃγ}]. (ννῆθγο, ποίνονοῦ, Βρ. ΒΙομλβοϊὶ γεϊδί 8. μητ᾽ ; Ὁγ 
ὙΠ οἷ νγ8 ΠΥ οοἸ εοῖ ἢΪ8 ΟΡ ὨΪ0Π), δὰ ἴῃ ΤὨυςγά,. 8, 40., νῃοΓὸ 
84}} (ὃς Μ35. τοδὰ, μὴ μαλακισθέντες πρὸς τὸ παρὸν αὐτίκα, μηδὲ τοῦ 
ἐπικρεμασθέντος πότε δεινοῦ ἀμνημονοῦντες, ννὮθ ΓΘ, δοοοΓαΐῃῳ (9 
ἨρογΩδη 8 οΔΠΟΏ, ἴπεγα οὐρς ἴο αν Ὀεδη. νυ μήτε. ΜΘΏΥ 
ὀΙΠΕΥ Ραββαροθ οου]ὰ ἴ οἷα οὗὁὨ [6 58ηι6ὲ διυῖϊον, θὰϊ τῃ6 αἱ βΠοΠ1168 
δ τί οἢ ἢοΐ ἃ ἔενν οἵ {Πϑῖ 8Γα ἰηνοῖτοά, τεηπάογιῃο ποῖ δϊ 50] οοῖβ 
οἵ ἀϊδουῃβοίοη ἦδσγε. 1 6.)8}} βπὰ ἐπ ομρογίιηὲῖγ ΟΥὨἁ τηονο ΔΙ Υ οοπεὶ. 
ἀογίηρ; (6 ᾳφυδδίίοη ἰῃ ΩΥ ἰοηρ; ἰαθουγοα δα! οὗ ΤὨϊογἀδθεβ. 

ΕἸ γ, ἴο ἐυγη ἴγοσι {Π6 σοηϑιἀθγαίίοη οὐ ποσήβ 
ἰο {μὰ οὗ ἐμίηρσδ, πνεῦμα 8:51 65 (86 8οι}} οὗὁἨ ἃ ἀοδά 
ΡΟΙΒΟΏ, οχϑερ βοραν δαί ἔτουυ {π6 ὈΟΑΥῪ ; 88 'π.ν. 9. 
δῃρὰ Ηδϑρυ. 12,.2338.0. Νον ἄγγελος ἀηα πνεῦμα 816 (ἢ 
τη Κ ψ ἢ δα] 6) ΟἾΪΥ νο 9, 6οῖθδ σοτηροβίθρ, οὔθ 
δοπιθ" οἵ Ἰιμπηοτία! 86] -αχ ϑιιηρ Ὀθαίηρ8, ἴΠ6 Θχιβί- 

ἘΞ ΤῊ 5 (πουρῆς μαὰ αἰδο οσουγγεὰ ἴο ΟΠ γγβοβίοιῃ, ννῇ0 βθβϑίηβ, ὈΥ͂ 
τηδη(ἰοηΐπρ᾽ ἰς ἤγδῖ, ἴ0 πᾶν ῥγείοιγεὰ ἱς, Ηἰ8 Ῥνογὰβ ἃΐῈ {π68ὲ: 
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φῆςα οὗ ὑὈοίὶι οἵ νῃϊοῖῦ τῆ δ’οαάάυσοος ἠδηϊοθά, πιδὶπΠ- 
ἰαϊηΐηρ (45 Βρ. Ῥεδςθ 8408) {πὲ (ῃ6 βουΐ οὗ πιδῇ 
ἀϊεὰ νι (Π6 ὈΟΑΥῪ ; (866 ἴσ- δ. Απί. 18,1,4. Β. 4, 
18, 14.) δῃὰ {ἰπεγεΐοσα ἐπου πο] (δ6 ορὶπίου, ἐπαὲὶ 
{86 500} ἰ5 ποῖ ἱἐπιπηοσγίδὶ, ΟΓ 185 ἢοΐῖ ἃ πνεῦμα αἴογ 
ἀοαίῃ, δὰ σοηβοαυ θη {πᾶ| πα Γα 15 ἴο θ6 2ο γοβυγ- 
τοοϊοη. Τῇ ᾿ἰθαγηθα γοϊδῖθα {Ἶ6ὴ δἰ(ἰίθπιρί8 ἴο 
Ρτῦονθ (πὲ (6 ϑαάδάισοοβ αἀὐά 6] Ίανα ἴπ πα δχἰβέ- 
6ης6 οὗὁὨ αηξείδ: Ὀυΐ πηβυσοοβϑϑίι  γ. ὙΤΠ6 οὨϊοῦ δγ- 
ππιθηΐξ ἢ6 0.865 ἢδαὰ θοοη Ὀοΐοστα Ὀγουρῆς ἰογναγὰ 
ὃν ΘΟ σοσ, Πα] οἷν (μα {ΠΟΥ δοκηον]οαροά {πα Ὠ1- 
Ψ]ὴ6 δυϊποῦ νυ οὗἉ τῆς Ρεηϊαίουςἢ. Βυΐ {πδῖ 18 οὗἁ 
{|||6 σοῖσῆι. ὙΠΟΓΘ 18 πὸ ἀουδὲ (παι ἱἐπουρὴ {6 
ϑδαάάυςοοβ ργοίθββεα ἴο βδϑίϊενα ἰῃς Ῥεηίδιοιο, γεῖ 
(Κα τπο86 Οἠγιδέΐαη ϑαάάμοορος ΟΓΓ οἱ" ἄανε ἐδε 80- 
εἰπίαπδ,) (Π6Υ τοοκ (ἢς ΠΙΡοτγ οὗ δχίηρ ναὶ βεη δα 
{ΠΟῪ ρ]οαβοά ἴο [Π6 ἔδγῃ) ση δ εἶδ, τη ηΥ ἀδηγίηρ {Π6 πὶ 
ἴο Ὀ6 ᾿πηπηοῦίδ] δηα 56}. 5]15{1Πηρ’ 5Ρ1Γ8.: ΟΥ ΓΑΙΠΘΓ 
(38 ΒΔΥ8 ἘΓΆΒΠ1.15) ὈΥ δηραὶ {ΠῈῪ υπάεογβίοοάα, ΘΙ {Π6Γ 

οὐ Δρρθϑδσίῃρ ἰῃ 8 ἢυιηδη ἔογη (0 τηδῃ, οΥΓ ἴῃς σοοά 
1ηϑιπο 8 ̓Π᾽ργοββ8θα οἡ {Π6 τηΐπὰ Ὀγ Οοά, δηὰ αἰΐδρο- 
ΤΊ ΔΙ 80 ο811.6. ““ΑὮ ορίπίοῃ (8αγ8 Β6ΖΔ8) ποίΐ αἷδ8- 
ΒιΠ118Γ ἰο παῖ οηἰογίδϊηθα ὈΥ τΠ6 δῃιθηῖβ οὗ 1ῃ6 
ἀδιηοη οἵ ϑοογαῖθβ." “"ΝαῪ βοπὶὲ πηοάθγῃ 6} (6 
8Δ45) οηίθγίαιη [ἢ6 ν ΥῪ 88π|6 Ὠοίίοη." [Ιῃη βδογί, 
1Π6γ6 8 ργοῦδὈΪΥ {{||6 ἀϊδγθηοα θείψθθη {Π6ῚὉ 
ορ᾿πίοπϑ οἡ ἐλῆν ροὶπέ δῃὰ (Πδὲ οὗ (Π6 γαέϊοηαἐδέδ οὗ 
ΟἿΓ ἄδγβ, ψῇο 5831:ηΚ ἰῃς6 ἴδθγτῃ ἰηΐο ΠΊΘΓΘ πιθίδ ἢ ΟΥ. 

9. διεμάχοντο, λέγοντες. ΤὮΪΒ ΘΓΠῚ 18 ἃ ψοΣ ὈΓωρ- 
πάη. Βιρηϊγιηρ, “(6 σοπίθσησαα, τπηδ᾽ηἰδιηϊηρ 1Π6 
οδυ56 οἱ ΡῬαυϊ." ΤΏ] 86 οὗὨ (ἢ6 ψοτγὰ 18 Α'8δο Τουπὰ 
ἴὴ 6 (ἸΔ88]ς4] νυγίΐοθυβ, θυΐϊ νηΐ 8 αἰ δγθηΐς σοη- 
βίγυσίοη, ὨδιηοΙγ, ἐ]} ον θά, ἢοΐ ὈΥ λέγοντες, ὅτς., 
Ρμαυΐ ὈΥ 8δη ᾿Ἰηδηϊνα τὶς Δη δοσιυιδαίνα; 88 ἰὴ Τθυ- 
ογά. 8, 40. (οἰιεὰ Ὀγ Ὑ᾽ εἴ8.) ἐγὼ μὲν οὖν καὶ τότε πρῶ- 
τον, καὶ νῦν διαμάχομαι, μὴ μεταγνώναι ὑμᾶς τὰ προδε- 
δογμένα. Απηῇ 42: τοὺς λόγους ὅστις διαμάχεται μὴ 

ὅτι πνεῦμα καὶ ἄγγελος ἔν ἐστίν. ϑιυιοὶ!, 1 οοῃοεῖνο, ͵5 Ηἷδ πηοδηΐωρ,. 
ΤῊΪδ νἱενν 156 δἀορίεἰ, ἴοο, Ὁ Μεποολῖυδ δηὰ Οτοίι. ; 
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διδασκάλους τῶν πραγμάτων γενέσθαι, ἢ ἀξύνετός ἐστιν, 
ἡ ἰδίᾳ τι διαφέρει. 

Υ μέρους 18 τηρδηΐ ρμαγέψ, ἐαοξϊοη; ἃ 5686 1115. 
ἰταῖθαὰ ὈὉγ Κυρκθ. Οὐδὲν κακὸν Κιιηοοὶ (4|κ68 ἴο 510- 
ὩΣ Ὧο ογέηιθ. ΕὟΓ (8 γ8 ἢ6) ΟΠΊἢ18 41855[10 681 ἀορ- 
τη 8." Απά ἢ σορδι68 Ζψοἢ. 18, 88. ΠΚ6 29, 
4 ὃς 22, Βυΐ ρεγῃδρ8 ἴπογα 18 βου) θτῃίηρ ἴοο ἐοΓτηδὶ 
ἴῃ {{|1|8. [Ὁ 15 [ᾺΓ 5:Π|Ρ|6Γ (ο τεραγά [ἴ 85 ἃ ΡορΌΪΑΓ 
ἔογυ δ. 

9. εἰ δὲ πνεῦμα----ἢ ἄγγελος. ὅϑοῖηα οὔ ἴ6 ΡἤατΙΒθος 
Τοιηο οΓοα (ἰΐ 8668) δὲ Ραὺυΐ πε βαϊ ἴπ ἢΐ8 
δαάγεββ ἴο (Π6 τυ ἰτὰἀ46 (6 ἀαγ Ὀοΐογα : δῃά γεῖ 6 
ἢδα (ἤδη πη866 πο τρθϑίο οὗ δὴ δηροὶ. (Κυίη.) 
Βυΐ Πινίης ΔρΡρϑδγάποοϑ ἭΘΓΘ Ὁ5118}}} δι ρροϑϑε ἴο Ὀ6 
τηϑάο ἰῃγουρῇ {πὰ τηράϊιπὶ οὗ δὴ δῆρθὶ. Απᾶ ψ ἤθη 
16 Υ τηδόα διεηιίοη οὗ ἃ σνεῦμα, {Π6Υ τηϑδηΐ (ἀρτοα- 
ΔΌΪΥ ἰο τῇς ῬὨδτγιβ81. 8] ἀδιῃμοηῃοϊοργυ) δαιμὼν, 1. 6. ἃ 
ξοοί ἀεμιοη. ΤὨι8 ἴἤθγα ψογΘ ἴνγὸ ΟΡ Οἢ8 σοῃ- 
ΠΟΓΠΙΗΡ 118 αἰ νη6 Δρρθᾶγδηςθ, ψῃοἢ τῆς τὐοἰΐ ἐπ- 
εἰποά τῃουρῃς 8 δὴ ἀπρβεῖ, οὐ δὶ ᾿ἰϑαϑί 8 σοοά 
ἀφθηιοῆ. 
ΤΙ ψογά8 [Ὁ] ον ηρ ἅΓ6 οτη6α ἴῃ βοῖηθ δηίζθηΐ 

Μ5Ν., δηὰ α͵8ο ἰὴ {ἰὸ ψαὶρ., ὅγγ, δηά βοὴ Εδίμουβ, 
Μ0|1}} {16 Δρργοθδίοη οἵ [)6 θ1ου, ΜΙ|1Π, Βεηρεὶ, Μο- 
Τι5, δηα ΗδΙηγΟἢΒ; δηά {ΠῚ -Κ} δα γε]εοίθα ὃν (τ 68- 
θάοῖ. Κιυϊηοοῖ, οσανοσ, {1} 8 ΤΠ. σθῆ!η6, δηα 
Βαν5 ον ἴΠ6νὺ τηϊρηΐ να δγίβθη. (ἢγγβοβίοιῃ ονὶ-- 
ἀσμεγ δα τΠ6πὶ ᾿η ἢ 8 ΘΟΡΥ : γοῖ ἢ (1 {1ηΚ σὶρ} γ) 
ΒΌΡΡΟΒ6Β δη αροσῖοροδῖ5, διὰ βυθαυΐβ ποῖον ἔγκλημα.- 
Ης τἰ θη δά 48 ραγδρῃγαβί δ!!! : “ ΤὮΪ8 τῇδ ἰΘδοΐ 685 
{6 Τοϑυγγθοίοη : ἰοῦ υ8 {Πογοίογα ποΐ τπηϑάάϊα ἢ 
ἢ, ἰο80 ὈγῪ ἢρίηρ ἀραϊηϑὲ ἢ] τὸ ἤρῃν δρδϊηβί 
Οοιὐἱ.᾽ Αὖ 8}} ονθηΐβ8, [6 ψογὰβ ἀο ἢοΐ 1ΠῈΡ Υ, 88 
ΒΟΠ16 ἢᾶνα Ἰπουρῃῖ, δὴ δπιδγαςοίηρ οὗ (ΓΒ ΔΠΙ : 
που ρσἢ [0 18 ποῦ πη ργοθ 4 ]6 [δὶ ΤΠ ΓΘ ψ ΓΘ διῃοῃβ' 
τ1ῃ6 βλαγίδο68 βοῖηθ ςοῃορδὶ θα (ἢ γϑυδῃ8, ΟΣ (αυο γεν ς 
οἵ (ΒΒ ΓΙΒΕ ΔΏΣΕΙ ς δηὰ (η6 δάνιοθ (ΠΘῪ ρῖνα 18 δ᾽ π1}8 Γ΄ 
ἴο [Π8{ οὗ Οὐδιηδί:οὶ, ἴῃ Αοίδ ὅ, 88 866. 

Θεομαχεῖν 18 υ864 1η {116 (4881 ψεογ8 (ο ἀδθηοία 
“.τρϑιϑίηρ (ἢ6 ν}}} οὗ (ὐοα. Το {8 Ὄχδιωρίθβ δὦ- 



112 ΑΟΥἿΒ ΟΥἩ ΤΉΕ ΑΡΟΞΤ1 8, ΟΗΑΡ. ΧΧΊΙΠΙς 

ἀυοσοά ὃγ ΒάρΠ6] δὰ Κυρίο [1 δά Ρ]αίαγοῖ,, Ματγ- 
ς6}}. 16. ΟἸινυβοβίοπι ἤθγα γι ν ΓΘ γΚ8 : ὁρᾷς ὅταν 
τὰ πάθη ὑποχωρήση, πῶς ἡ ἀληθεία ἐυρίσκεται. 

10. εὐλαβηθεὶς μὴ διασπασθῆ ὁ Παῦλος. ΤὮδ ἔππι6 
ἔοτοβ 15 διασπ. 88 Ὀδθη ἰθαγηθαΐυ Πυ8ἰγαῖοαά ὃν Ρε!- 
οθυ5, Κγυρκο, δπὰ είβ. Τῆς βυπὶ οὗ {πεὶγ γϑιηδγκϑ 
18. 88 [0]Π0008. 

ΤΠ6 ΨΜΟΓα 18 υ8664 ρτΟΡΘΟΙΪΥ οὗὨἮ ΤΠ086 ννῆο ἄγα. “ ἴογῇ 
1} ἔγοτῃ ΠἰπηὉ ;" 88 Αροϊϊοάογιιβ δῃὰ ᾿βοογαίθβ ἰ6]]} 
8 88 [86 σ486 1 Οὐρίθυβ, δηὰ ψῃϊοῇ ΡΙαΐδΓο ἢ 
δη Αρρίδη τεΪαία οὗ (ἸΠηηΔ.--- α]ν, [{ ξΙρηῆθβ ““1ο Ὀ8 
ΤΥΣΒΘΓΔΌΪΥ ἰδοογαίθα ;" 845 1ὶη ᾿]οάογ. δίς. οἰἴθὰ ὈΥ 
Ῥγὶς. 8ηα 8ἃ ρϑββᾶζε οἵ Ευηδρ. διασπάσασθαι ἀπειλοῦν- 
τες. Α΄Β 180 Εἴοσγ. 190. ἤυπὶ εἴγοα ἀδργομοηάδηάιηςι 
ΘΕΠῚ μιν σοηϊοηάϊί, Ιηἴοῦ ἢ Ι8Δη08 
δ ἰαςογϑαίδ οϑῖ. Αρρίϑδῃ, Ὁ. 92. αἷς ἐξάρχους τῆς 

άδρας ἥκιξον τε καὶ ΕΑΝ ΠῚ; Ηεο. 1196. δισ- 
σάσωμαι καὶ καθαιμάξω χρόα.---ϑαἰγν, 0 ἀδηοῖθ8 ρεηδ- 
ΤΑΙ τὸ αὐ, θυ ψΠ ἃ ποίίοη οὗ σγϑαΐ υἱοίεηοε; 88 
1)ιοηγ8. ΗΔ]. 7. Ὁ. 455. κἀμὲ μετὰ τοῦτον διασπασθέντα 
ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν. 80 «80 ΡΙαϊ. (658. 740 ς. 1104η. 
Οτ. Ρ. 51 Β. 48 8.---4Ί}}ν, 1 βθοιηὴβ ἴο 6 υ864, [Κα 
1Π6 σογγοϑροηάθηϊξ ρῇΓαβο [ἢ Εἰηρ  δἢ, ἴο ἀδηοῖο σγϑαΐ 
υἱοίοησο, ἰπουρὴ δἦογέ ο΄ ἀδαίθβ. ὅο Ἰδπιοβίῃ. ἠδ 
Ῥᾷαςθ : μόνος παρελθὼν ἀντεῖπον, καὶ μόνον οὐ διεσπάσθην 
ὑσὺ τῶν κι τ. Δ. Οδἴεη. ἀ6 Καί. Μεα. 10. μόνου διασ- 
«ασθῆναι πρὸς τῶν οἰκείων τοῦ κάμνοντος ἐκινδυνεύσαμεν. 
Ἰλιοίδῃ : μικροῦ γοῦν με διεσπάσαντος Απά (ἢ 8,1 
ΘΟΠΟΘΙ͂νΘ, ἰ8 [ἢ 6 Β6Ώ86 1η {Π6 ργοβθηΐ ρᾷ884ρδ. 

Καταβὰν, ““νψίο πδα ἀεσβοοηάρα." Μϑδην Μδ5. 
Τοδὰ καταβῆναι καὶ. Βυϊ [18 185 ἔἴτοτῃη {Π6 ΤηΔΓρΊΗ. 
ΤΌΘ δυιῃμουῖν οὗ ἴΠ6 ψυ]ρ. 18, ἴῃ {18 σ486, οἵ π0 
ψοῖρσῇ. ! 

10. ἐκέλευσε τὸ στράτευμα. Τῆδ πογᾷ στράτευμα 
ΒΙρη 165 ΔῺΥ “ΤΠ ΑΓῪ ἔογοο," τ ὨΘΊΠ6Γ ρσγοδί ΟἹ 5Π|8}]. 
Ἐὸσ 1ἴ βοιῃηβίπιθθ ἀθηοίθβ ἃ ΨΟ]6 ΔΓΠΑΥ͂, ὨΔῪ ἀγπιω- 
πιοηέ, σοτηροβοα δοῖἢ) οὗ ΔΓΠΥ δηά ἢθαῖ : Ἐ Βοῃπηθίϊ 168 

ἘΞ ΟΥ̓ νοῦ ἰἴθγα ἰδ 8 Τειηγκαῦ]ε Ἔχϑηλρία ἴῃ Τιιυογά, 7, 47. 
ὙνΏοΓα αἰ (ἢ6 Οοτϊητηρηίαίοτδ, Ὀυοϊῃ αηιίοηϊ δηά τηοάδγῃ, Ὦατο τη βϑοα 
[8 δεηδο, δηα {βεσθΌυ σύ ἰηίο (ἢ ς ρρεαϊοϑι αἰὐϑιι γα 1168. 
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ΟἿΪΥ 8 σηιαΐ  ξΌΓΟΘ; ἃ8 ὮΘΓΘ : [ῸΓ τὸ στρατεῦμα, ὈῪ 186 
ἔοτςο οὔ {ΠςΦ ἀγέϊςϊθ, τηθϑδῃβ (ἢ6 ἔογοθ υηάϑσε (ἢ ἐἰτὶ- 
ὈαΠΘ᾽ 5 ογάθγ, 1. 6. {6 σοοπογί μι ϊοῖ αγγβοηρα (8 
σα5ι]16 οὗ Απίοηΐα, Τηυβ ἰῃ ΨΟΓ 97. ἐπιστὰς τῷ 
στρατεύματι, ΏΘΓΘ οὖν ΤΙΔηΒἰδίογβ γθηθν απ αἀγηαν; 
ψὨοἷ 18 (ἢ 6 [6898 ΘΧΟΌΒΑΌΪΟ, βίης ἀδγε {ΠΘῪ 880 [ἢ 6 
Το] ἴογοθ οὗ {86 ψογὰ.Ἑ Ποάαγίαρο ἢ88 {πϑγείοι 6 
ἄοπο σὑσοηρ ἴῃ τοηδογίηρ ἰξ α ραγὲψ 0.7 ἐγοορθ. ὙΠ6 
{τθαπα νου ἀῃἀου δέον ἰαἶκα Ὠθαυγ (ἢ 6 τολοίθ οὗ 
ἢϊ8 ἔΌγοα8. 

11. ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ Κύριος. ᾿Εφιστάναι 15 [Ἰ6Γ6, δηΐ 
ἴὴ [λικο 2, 9. Αοἰβ 192, 7. διηρὶουαά οὗ [π6 ἀρρθϑδγ- 
8ης6 οἵ σοά, οὐ [5 Δηρε]58. 115 πι56 (Ὑηϊςἢ 185 οοη- 
βηρα ἰο δὲ. 1Κ6) 15 αυΐϊία ΟἸαβδίοδὶ, δηᾶ 18. ΠθγΘ 
ΠΠυβέγαϊοα Ὀγ ΕἸβηθσ. ὅ6θ {86 ποῖθ οὔ {μ|[6 Φ, 11., 
ὙΠ ΘΓΕ τηοϑὲ ΟΥ̓ ἢϊ8. οἰζδίίοηβ ἃγθ τοίδσγσθρα ἰοϑ. Τὰ 
ἴαγη, Ποινανοσ, ἔγζοιῃ εὐογάς ἴο ἐλέπρϑ, 1 σδῃηοί μὰΐ 
σΘΏΒΕΓΘ [ἢ 6 (ΘΙ ΓΙΥ οὗ 8βοπια γεσθηΐ (οιητηθηίαῖοῦβ 
(Ἔβρϑοῖδ Υ Ηδἰηγίς 8), ψἢο γθοορηϊΖα ἤθτα ἢο Ὠινὶη6 
ΔΡΡΘδγδῆσα δί αἷϊ; δῃαᾳ ΟἿ]ΥῪ σοηβιθῦ 1ἰ 88 8 ἀγϑδῃηὶ 
οδυβεά ὃν (8 ψογκίηρβ οὗ μίρἢ- ψγουρβῖ ἱπμαρὶ δι οΩ, 
δηα [ἢ6 Γοβοϊυξοη δι] ἢδὰ ἰδϑη ἴο ἃν81} ἢ1π|86 1 οὗ 
αην Ορρογίμηϊτυ οὗ δρρϑαδϊϊηρ ἴο (ἰαοϑᾶγ, δῃὰ (ἢ}18 ἔγοιῃ 
8 ἀ651Γ6 ἴο νγ»ὸ ἴο Βοῃηιο, ἰογαβθοίηρ {π8[ ἢ6 βῃου !ὰ "68 
8016 ἴο δοσοιῃρ } }8} τηυσἢ ροοά ἰῆθγα; δηὲ (δῖ 88 
(Π6 ανθηΐϊβ ᾿δρροηθα ἔἈνουγαθν, 6, 848 υϑιιδ], 
δϑογι θα {π6 ἄγοδηι ἰο [6 Π:ν1Π6 Δρρθάγϑηοθ. οοδ 
ἐέογαηι Ογσρίπμδ. “ΓῊ]Β 18 (ἢ 6 88π16 Ηϊ ΒΥ Ὠγροίῇθ- 
518 ΨΠΙΟὮ (6 Υ δάνϑηοθ ΟἹ 80 ΤΏΔΠΥ ΟΠΟΓ ΟΟΟΑΒΙΟῊ 8, 
δα ψ ΒΙΟἢ Μ1}} ποῖ ὈΘΑΣ δχδιηϊηδίιοη. ὅδο ἔδυ ἔγοιῃ 
(ἢ6 ταβϑοϊυἱοη ἴο τα {Π18 ἀρροδὶ σίυΐπρ οσσαδίοη ἕο 
ἐπα ἄγοαηι, (86 ΔρΡρ681] σψ88, τηοϑί ργοῦδϊυ, ποὶ 
{ποιρῇς οὗὁἨ 10} αὐέον ἐὴδθ ἄγϑαηι; σοί ὩΪῪ ποῖ ρδέ 
ἐπ οτοσμέϊοη {}}} τῆογα {ΠἸΔΏ ἔνοὺ γὙ68Γ8 δίϊογ; τπουρὴ 
ΤΩΔΏΥ σρρογσίιηἰτ165 δ, 1ῃ 1ῃ6 τηδδη {ἰπη6, οσουττοά 
ἴον Ῥϑὺ] ἰο ἢδνθ δρροϑαὶθα υηΐο (ὑδοϑβαῦ; σοὶ ἢ6, 

8. ὙΠΟΙῈ αἴα οὐδοῦ ραδβδρθθ ΏΘΓΟ (ΏΕΥ ἤανα ἱτυρΓΟρ ΟΣ υδοὰ {{π6 
ΜΟΓὰ ἀγηιν, ΟΥ αγηχΐεδ; 88 Εχοὰ. 12, 17. “1 Ὀγτουχῆϊ ὙΟῸΣ ΔΥΙἾ68 
ουὔὖϊ οὗ Ἐσγρὶ." ἘΔΙΠοΣ δοδές, τυ τυὰε8. Ηδξγα ἴἤεΥ Το οννεα ἴδ 6 
γογβίου οὗ Νοηίδηυ, ὀτεγεϊ δ. Δηά 80 [ἴῃ 7, 4. 

ΨΥΟΙΟΝ, Ι 
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Πποψανογ, ἀἰά ποῖ. Νὸον 15 1 ργοῦδῦϊα [πὶ πα ψουϊὰ 
αἴ ἰαϑί, ῃβ ἢδ ποὶ ὕδθὴ οογιροέίθα ἴον Ὦ18 Ῥδγβοῦδὶ 
βαίδιγΥ. Εοῦγ ψἤθη ἢδ ἰουηα (παι ἢδ τηιϑὲ δἰ ἢ 6 Γ θ6 
Γεοιηονοά ἐο οεγιιδαΐίοηι, ἴο Ὀ6 Ἰυάροά Ὀεΐογα Εδβίυβ, 
ὙΠ086 ἱπηραγι δ! ἐν (ΘΒρθοί ἢ Υ ἃ8 ἢ6 δα ρσίνθῃ ΨΆΥ 
ἴο {πΠ6 56 ν)8 ἴῃ {Π61Ὁ 8501“ 18 110η8 ἴο ἤανα ὕδυ] Ὀτγοιρὰϊ 
Ὠ1Π6γ) ἰρῆς 6 }ι5}}} ἀοιθίοα. Ὑγῶδηδὶ (θη εομα 
Ῥαὰ] ἄο, Ὀιΐ ἀρρϑᾶὶ υπίο (ἰβαγ 1 8πὶ ποῖ ἄθῃγ- 
ἴηρ (δι Ῥαὰ]} δα {δοιιρῇῃϊ οἵ σοίηρ ἰο οπηα ; ὑπῖ, οὗ 
σοιγϑο, ἢ6 πουϊὰ θ6 δηχίουβ ποΐ ἴο ρῸ αὁ α ογἱγπὶπαί. 

ΤῊΘ ν᾽ ϑίοη, ἴΠ6η, Ψψ88 ὈΠαοιδίραΪν βυρογπαίιΓαὶ. 
Τηῖο {μ6 πιοάδ οὗ {Π6 Δρροάγδῃςθ, ἰζ ἸΏ ΔῪ Ὀ6 Ψ6}} ποῖ 
ἴοο οὐτ]ουϑγ ἴο δησαϊγθ. ΡοΪΘ βᾶγ8 1 νγᾶδ 8ὴ σηρεῖ: 
θυΐϊ {Π15 86 6Π|8 Ἰποοηβιβϑίθης ψ ἢ {Π6 Ψψοτα8. Γἢ6 
ΘΙβοὴ Ψίο Δρροαγθά ψὰ8 ππαουδίθαϊν 1Π6 1ογά 

περι; {Πουρσἢ ΡΟ ΔΡΒ 11 15 Ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΡΤῪ ἰ0 ΒΌΡΡΟΒΘ 
ΤΏΟΓΟ [ἤδη (δέ ἃ Ρἢδπίομῃ δχϑοῦν γαβθη] ηρ᾽ «(68115, 
Δη4α ψη]οἢ δι] ψου ἃ Γοσορηϊδ6 85 δυο ἢ, τγᾶβ Βυρογ- 
παίυγα! ἢν Ὀτουρῆς Ὀδίογα ἢ18 πηοηίδὶ νἱβϑίοη. ἀπά 
(ἢ 18 δ66 89 ἴο Ὧδ 81 {πΠ8{ 18 τηϑϑηΐ, νῆθῃ 11 158 881 
Οοά, ογ ἢΪ8 δηῆρε]5, Δρρθαγϑά ἰῇ ἃ ἀγθδπι. Τ]|6 88 Π|6 
Ῥονογ, ἴοο, {πΠ8ὲ σαιιβθα [ἢ6 Βιρογηδίι Γαΐ ἈρΡροᾶγδῃςθ, 
σουὰ 4130 ριοάιςθ (Π6 δεγιδίαησε οὗ τυογ5 ὕτο- 
ποιιηςοά, ]ηΐο βυςῇ αν ἔν! 580] οἴβ8. πονονοσ, Ψ 6 
τηιιδῦ ποΐ ἴοο ΟἰΓΙΟΌΒΙΥ ΡΓῪ ; θυϊ τοῦδ Ὀ6 ςοπίθρηϊς 
ἴο 866 1Ὠγουρῇ 4 ρἶδββ ἀδγκὶυ, δῃὰ ποῖ ργθβυπρ- 
τὰὐουϑ]ν δἰἰθπηρί, δεαη 6᾽)6 σοεΐμηι: οὐ Μ᾽ Ὠ]Οἢ ΟΠ τ ϑιίδη 
ἀυν ἃ ἰθββϑοῦ πιδῪ θ6 ἰδ ρἢϊ α8 ὄνθη ὈΥ {πῃ Ηφδίποη 
δᾶρε8. δὸ Ριηάδν, γί. 10, 76. ᾿Εμοὶ δὲ θαυμάσαι 
Θεῶν τελεσάντων Οὐδὲν τι πότε Φαίνεται ἔ ἄπιστω. 
᾿Απά Αγγίδη, Εὑ. Α. ὅ,1, 4. πλήνγε δὴ δε οὐκ ἀκριβῆ 
ἐξεταστὴν χρὴ εἶναι τῶν ὑπὲρ τοῦ θείου ἐκ παλαιοῦ μεμυ- 
θευμένων. ἥῷ γὰρ τοι κατὰ τὸ εἰκὸς ξυντιθέντι οὐ πιστὰ, 
ἐπειδὰν τὸ θεῖόν τις προσθῇ τῷ λόγῳ, οὐ πάντη ἄπιστα 
Φαίνεται. 
ΤῊ νἰβίοη νν88 ρἰδίηἶγ βοηξ ἔοσ Ῥδυ}} 8 δησοιγαρο- 

τηθηΐ ; δῃὰ ΝΥ εἰβ. ΔΡι]γ γεΐδγβ ἰο Εἔχοά. 8, 1Φ. 
14. ποιήσαντες συστροφὴν. Συστροφὴ ΡΤΟΡΘΙΙΥ 5ρη 68 

ἈΠ 586 Ὁ] ΔΘ, ΟΓ ΠΟ ΟΟΙΓ86. ὅδ66 ᾿ξ 190,40. Βαυῖ 1 
αἶϑο ἀδηῃοΐεβϑ δῇ ασγϑεηπιοπέ οὐ ΔῊ βο ἢ ΡΘΙ 8018, 
οἰαΠογ ἔοι σοοὼ (ΝΜ ἰςΐ, ᾿οννονοι, βο᾽ οι οσςιι8}, οὐ 
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ἴον ευἱέ : δΔῃὰ π8 ΠΙΔΥῪ 5.4} οοπδρίγαοψ ((πουρῇ 
{Π|18 ἴθ) δη4 συνωμοσία ἃΓ6 {ποιηβοῖνοϑ ψογὰβ οὗ 
το 416 δἰρηιβοδιίοη). Απά 8ο {Π6 μεβϑὲ Οοιηπιοηία- 
(οΥ5, 48 (δϑδυῦοη, ΒοζΖα, 0) 6 Ὠ΄ου, Οτοίϊ8, ΒΟΙΒ, 
ΠΟΙ, Βαρῖο!, Μιυμίδο, θοάάπσο, Εοβδηται]!οσ, 
 6ἢ]., δηά Κυϊηοοῖ, ἤογ σϑηάον 1. [ὶἢ (ἢ 8. 5686 
(Π6 ψοτὰ ΟσσυΓ8 ἴῃ 4 Κίηρβ 15, 1δὅ. (δερῖ.) δῃὰ 
Αἴηοβ 7, 10. συστροφὰς ποιεῖται. ἘΕΧδιηρ68 οὗ συσ- 
τρέφω ἴῃ {ἢ]8 βἰρηϊβοαίίοη γα οἰϊθὰ Ὺ {π6 Οομι- 
τη δηϊδίοῦβ ἔγοπι [6 δορί. δηά τ1ῃς6 (Ἰ]δβϑιοαὶ δίς Πο 8, 
Ὀυΐ ποηθ οὗ (6 διδεέαπέϊυοε. ΤὮδ []] οί ηρ᾽ Μ}}} 
{Ππογοΐογθ Ὀ6 δοσθρίδῦ]θ. Απη08 7, 10,, Ὠίοηγβ. Ηδίὶ. 
Ι. 428, 89. δι 482, 48, καταστροφὰς καὶ ἑταιρίας" δηὰ 
1, 868 υἱῖ. συνόδοι ἤδη κατὰ συστροφὰς ἐγίνοντο. ..00- 
Β6Ρἢ. 1904, 9. κατὰ συστροφὰς οἱ στρατιῶται διελάλουν. 
Ατίθπι!α. 2, 20. Ρ. 174. κατ᾽ ἀγέλας καὶ συστροφὰς. 
ΤΙ Ὀεϑὲ ψγιογθ, ἤοψανογ, ρῥγοίον 1η (ἢΠ|8 86η86 σύσ- 
τασις, οη Μηϊςοδ, δηα ΟΥΠΘΓ 5:Γ ΔΓ ΘΧΡΓΘϑβί ΟΉ5, [5841] 
ἐτοδῖ οὐ ΤὭυογά. Ι,. 2, 21. 

ΤΏΘ686 ΡΘγβοη8 6 γ ἀου {688 χοίοέω (566 (6 ποία 
οἡ Μαίί. 10, 4. δηὰ Ζοἢ. 8, 1.), δΔηά ρογῆδρβ δίοανὶϊ. 
(866 τλ6 ῃοίϑ οὐ 91, 88.) Κυίη. δυβρεοςοίβ {μαι {86 Ὺ 
ΨΕΓΘ Ββεῖ οἡ ὈΥ ΑὨΔη188, ἃ8 Ὠείηρ ἃ δαάάμπορο, δηΐ οὗ 
8. πιοϑὲ ογι δὶ ἀἰβροβιίοη. (ὅθο ὅ, 17.) Οπθ {πη 
15 σογίδιη, [μδ΄ [ἢ6 ΗἸσἢ, Ῥγιθϑίβ, ΕΥ̓ βιρργδβϑίηρ (Πδὶν 
Κυον]θᾶρο οὗἁἨ 1Π6 ἰγδηῃβδοίίοη, ὈθοδπηῈ ΔΟΟΘΒΒΟΓΥ ἴο 
11, Οἵ, 88 (6 δοοίοῃ ἰανγοῖβ 88γΥ, αγέξ απηά μαγί. 
ΝΑΥ, Μὰ Κῆον ἴγοιῃ οἴμοσ δι ῃοῦ 168, ἃ8 «086ρἢ.. 
Αηϊ. Φ0, 9., {Π0 ΑἩδηϊᾶ5 σοηηϊυεα αἱ ἴῃ 6 ΘΗΟΓΠΊΣ 65 
οὔτἢοβ6 οὐϊ-(Ὠγοδίβ. 

12. ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς, λεγόντες. 7 ᾿Αναθεματίϑειν 
βίσῃ 68. ““ ἴο ὈΙηα ΟὨΘ56 ἢ ὉΠ6ΟΓ ἃ ΟοὐΓ86 ἴο 40 δη 
ἐπιηρ." ΟἸὨἸγγβοβίοῃῃ, 880, 8., γα Ὄχρίδίηβ ἰΐ, ἔξω 

. Ἔ ΓΟΡΓΊΟΥ, οοηίγαευ ἰο ουδίοπῃ, ἡνου ὰ βϑείὰ ἴ0 σϑημῖγα (δὶ {18 
δῃουϊὰά 6 βρεῖῖ λεαγί. . 

{ δυο ἜΧΘΟΓΘΌΪΕ νονν8 88 {1686 ὑγοῦα ἢοΐ υηυδιια] τυ τ (6 Ζ2εῖν, 
ψὯῸ ἘΔ] δηροί, ἴο [Ποιηθοῖνοβ ἃ σίρης οὗὨ ρμυπὶδΐηρ ἴπο86, νἱτπους 
ΘΏΥ ἸερᾺ] ῥργοόοεβϑθ, νοι ΠΥ σοηδίεγαα 88 ἰγβηβρ Γ Β50Γ8 Οὗ (᾿)6 ἰανν, 
84 ἰῃ Β02)6 608668 ἰπουμῆι (παῖ [ΠΟΥ ἡ ΓΘ }υδι 1 θα ἴῃ ΚΙ Πρ (Ποιὰ. 
δΦοδαρίνυβ πε οηδ ἃ 856 ἢοΐ πιο υ}κα (ἢϊδ, οὗ βοῖῃς ἰἢδιὶ παὰ 
δοιηά (Πεαιδεῖνεθ νυ ἀη οαἱἢ το ΚΙΠ Ἡογοὰ, ἱπ νυ ἰο {ΠΟΥ εἰουϊοα 
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εἶναι τῆς εἰς Θεὸν πίστεως εἶπον, εἰ μὴ τὸ δόξαν κατὰ Παύ- 
λοὺυ ποιήσαιεν. Αηά ἢδ6 8ῃγονα Υ δα 48 : ἄρα διαπαντὸφ 
εἶσιν ἀνατεθεματισμένοι ἐκεῖνοι" οὐ γὰρ ἀπέκτειναν τὸν 
Παύλου. Ηκς (δὴ τηᾶῖθβ {Π6 τοβροίϊοῃ, {παῖ ““[ὉΓ δὴ 
ΘΥ"] ΟΓ Π1180 6 4 πη υ ] Πτ66 τ ἢ ΘΔ 81}Υ θα οοἰϊεοίεά, 
δηὰ περ τοῦ δηἀ ᾿εδάθγβ ΘΓΘ ΘΒ ΡῬΓΟΘΏΌΓΔΟΪΘ ; 
θυΐ ἴογ ροοά, βοᾶγεθ ἔψγο ρθῦβοῃβ σου] ὃ6 ἐουηά." 

ϑυςσῇ νοῦ8 ΨΘ6ΓΘ ΒΟ] (68, 85 ἤοΓο, δοσοιῃρδηϊθά 
ὈΥ ἃ γϑβϑοϊυὐἱοὴ ποί ἴο δαῖ οὐ ἀγίηῖὶς {1} 1ἢ6 δοσοι- 
Ρ ΙΒ πηοπὶ οὐ (ἢ6 {πϊηρσ νοψαά : ἴπ ἡ υϑίταιίίοη οὗ 
ἢ οἢ εἴ8. οἱἴθβ. Μδᾶβοσ δοῆδηὶ Ηἰθσγ. ῷ. Ῥοβί }8- 
λυγτδηάμθπι, πο δάδηὶ πος θαπὶι; 4υἱ οαϊξ οἱ ιν 
ἀυρ] ἸοἸ 6 ΓΘυ5 651." 

8 8 ἰδυ ἀ40}6 ἰηἰοη(ἴοη, Ὀοοαυϑα ἣα μδὰ νϊἱοἰαίεα {Ππ δηιϊεηΐϊ ουβίοτηϑ 
οὗ {πεῖν παϊΐοη. (Απητὶᾳ. [,.10. 15. ολρ. 8. [4]..11.}] ὃ 8, 4) τ 8 πο 
νοπάεσσ, ἱπεοιείογε, (Βδὲ {πόθ ον δου τῶρκο ΠΟ δογυρὶε οὗ δὲ- 
ᾳυδιπίίηρ, 56 οἰΐεῖ ργίοβίϑ δῃὰ δἰ ετθ τυ Πα ῖν ΘΟΠΒΡΊΓΔΕΟΥ δζαϊηδί 
ἴΠ6 11 οὗ Ραιϊ, ΠΟ τογα 80 δ ἔγοῃγ Ὀἰδυγίηρ᾽ ἴδω ἴογ ἱϊ, [Π8ῖ υοῖ 
Ἰοηρ; αἴεγ {πον σεηδινεὰ {πὸ βαπια ἀεδίσῃ ἰπετηβεῖνοβ, (Αοῖβ 2, 9, 8.) 
866 Ὦγ, [δγάηεγ 8 Ογεάϊῦ. ΒοΟΟΙ 1. οἤδρ. 4. ὃ 9. ὟοἹ]. 1. Ῥ. 474 --- 
488; δηὰ ΜΓ, Βείβθοοε, ἃ ΒΟΥ] θ᾽ Β [οῖ. οἤβρ. 7. ὃ ὅδ. Ρ. 478 --- 81. 
Ὦγν. ἱειοοι ᾿α9 δῆοννη ἕο (ἢ Ταϊπλα, (Ηον. Ηθῦγ. ἰὼ 1ος.) 
{παῖ ἢ ΠΟῪ γεγο ργόνθηϊοα ἔγοπι ϑοοοιηρ ἰϑῃϊρ᾽ δυο ἢ νοῦν8 88 ἴΠ 656, 
Σϊ ννὰβ δὴ Θαϑύ τηδί(ες ἴο οὐϊδίη δοβϑοϊυτοη ἴσοτῃ τποὶσγ σα ὈΪ68.--ο 
(υοάάτγίάρε. 

ἘΞ Οη δυςὴ δοχί οὗ ἀνάθεματα ϑεϊάδῃ [88 οὐδεσνοῦ : ““ Εγδὶ δυίετα 
ΚΞῚΠ δεὺ δηδίπεπηδίϊδ ἢοϊΐο ἀυρίεχ ἔτι Ββρεοίδῃθ :---]. [ἃ οὐρηἰῆοαὶ 
ᾳυοὰ ἜοχρΓεβδυτη 06 Ὁ6]1}} 86 τ} ἀγὶ, δεὺ Οὐ Τρ ἴ8]68. ἐπἰ πη)! οἰ ἷδ5, 
ἀενονεῦδαίυν ἰηἰεΓηθοίοηϊ. Ἐχοιηρυπ Ὠαῦουυϑ ἴῃ ΗΙ το υηίο, δος. 
--. [ἃ φυοά, ψυτα ρεοῖΐδ, ἀἰν5 Βευδῖ, υὐὶ ἀὐνὶ8 αυἷδό ὀανονεῦδαίαγ, νοὶ 
Οὗ δι σοσημἰβδιιτ 4υϊ4, ναὶ βδἰαυϊὰ ἱπηροδίοσυτ οοτητἰοτγεῖ, νοὶ 
ομμριεγεῖ. ἘΕχοιηρία μδῦεϊηιβ 408. 6, 26. Εδα. 10,7, 8. εἰ ἴῃ Εδβεο- 
8, 40] δὺ 6 4υὶ ἴῃ ἰρβοσγυπ) δοάδὶ ἐπ βδάτη τογεηῖαγ, ὄρκους 
φρικώδεις, 7εγαπιεπία ἤογτοπάα, εχὶρεῦδηϊ εἴ νἹπαϊοῖςΒ αἰνίηε πηρτθ- 
οἴ Οη65 δοϊθῃπεδ, αυΐδυδ δα άἀεῦβηϊ Θχοοσῃβηυη σαι οηΐδ σομμηηα- 
τίοηεσι; δὶ σἰϊι8 τ γφϑαῖ6 ᾿μβΟσΌΣ ΠΟῺ ϑοσναγοηῖ, ἃς. [τὰ εἱ μος 
Ἰοοο, Ἔχθοσγαῖί οὴθ 86 ΟὈ] ρϑγυηΐ, οἷνθ Ἄχοοιτ!ηἱοδίο 6 ΘΟΙΏΠλ Δ- 
τοτὶὰ, ἰη δάδη βεὰ ρμβδοΐιπι νἱοἸδηῖοϑ." 

Ης ἤουγίπεγ οὔθεγνεβ (6 ϑυποάγι!8, 110. 1. ο. 7. Ρ. 108: “Αἰἴᾳῦυα 
ἦία, ἰηφιυΐῖ, εὶς ἐχοοσηπιυηΐοδῖο ὨδθοῖοΣ οοιητηἰπδϊοσία, αυεθ ἐχ 
Σ δ οἀϊοςίοης δεῖ ἱπηργεσβίίοης ν᾽ ηαϊοῖδ5 ἀϊνίηεθ 86 δερδγδίϊοῃϑθ ἔμπίι- 
τὰ βοϊδθηηὶ οοηῃδίδυαι ἰυχία σεοθηϊ συμ, οἵ ἴὰπο δηϊθ γεοθρίδῃλ 
δηρυδίϊοΣγυπλ δεῖ οἰ γα αρυὰ Ποιῃΐπεβ δε οΧ δεοῖι αἰϊΐαιθο Ὠυτϑηο 
ἀεβί πιο ΟΠ 6 ΓῺ δηδι ποσηδί βϑιηὶ δεῖ τοῦ Ὁποῦ, δεουηάιϊιπ) ηι19 ρδι}}]Ὸ 
δηῖς αἰχίπηυϑ, οἱρηβοδιοηεη. ἴδηάδ δἱ 4υἱδ δογπι δηδι ποιηδβ 
Ὦυ7 08 νίτη ΥἱοἹδοδεῖ, ὑγοὸ Ἵχοοζημηυηϊοαΐο βαἰ ἴθ) δρυὰ ΤΟ) ΓΑΙ οὨἱδ 
μιψυϑιμοάϊΐ δοςῖοβ Ὠαδϑεμάυ ογδί." 
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Οἰσυνωμοσία, ἴῃ {Π 6 Β6η86 οὗὨ οὐηϑρίγαςψ, ΘΧΘΙΏΡ]68 
ἴῃ ϑυρογῆυσοιβ δοιυηάδησα ἅτ δάάυσθὰ Ὀγ ὟΥ οίβ., 
Κυρίο, δὰ Μυμπίδαο. 

14. τοῖς ἀρχιερεῦσι, καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπον. ΤΉ Ϊ8 
18. μοί βδϊα οἵ 8}} {πΠ6 ϑῪαημηῃθαγιηι (48 18 ἰηἀθοα ρ]αϊη 
ἔτοῦὶ νοῦ. 15.), θυ ΟΪΥ οἴ δοπιο, δηά (ἤο86, 6 τηἃ 
ΒΌΡΡοβο, οὔἴ6ε Ηἰρσῖ Ῥνγιθϑί 5 [δοϊίοη, ογ οὗ {Π|᾿| δεδά- 
ἀμυςοο5. (ατοί. δὲ Κιϊη.) 

14, ἀναθέματι ἀναθεματίσαμεν. ΤΠ 8 τοαυρ!]!σαίϊοη 
ὯΔ48 8δη ἰηϊδηβίνο ἔοσοθ. δ'6θ 6 ποῖβ οἣ 4, 17. Ἕαυ- 
τοὺς, ουαγϑοίυεΣ. ἘΕῸΓ, ἃ8 6 βία ἀδηΐ Μ|1}} σοι 6 Γ, 
ἑαυτοὺ 15 οὗὨ ἃ}1 ροΙϑοη8. ὅδ866 Ῥογβοῃ οὔ Χϑπορῇ. δηά 
δίορῃ. ΤῊ. Νον. αὶ. ᾿ 

1δὅ. ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ. Ἐμφανίϑω υ808}}Υ 
Βίρη1Ά65 ἴο πιαζε Κηοιυη, δοηά τον, Ὁ. Ἰος (6 Γ ΟΥ̓ οἴ οῖ- 
ψίδα ; Ὀυΐ ἤθΓΘ ἴο σίρε ποέϊοθ. 11 18 ῬΙΔΙΗΪΥ ἃ ογεηϑὶς 
ἴσα. Τί δχϑδιηρὶθβ δήἀυςοα Ὀγ ΝΥείβ. δῃὰ οἰδοῦβ 
ΟὨΪΥ ἤᾶνο {Π6 86η86 οὗ γευεαί. 
ὕπο ποέϊοθ νι8, ἰΐ β6θῖη8, γΓεαυϊγοα ὈῪ {μ6 αν, 

ἴο ζίνα 8η ορρογίυῃ! ἰοὸ [ἢ6 δοσυβοα οὗ ρῥγδρδσιηρ; 
ἔογ 815 ἀδίδηςα." 

15. Ὥς μέλλοντας διαγινώσκειν. Διαγ. ᾿'ἃ8 Ποῖα ἃ 
ἔογθηϑὶο 86η86 ἴογ ὀχαηιηθ; οἵὗἨἉ ΜὨϊοΝ ΘΧΔΕΊΡΙΘΒ ΔΓΘ 
Δαἀάυςσοὰ ὃν Νιήοίβ. δῃὰ 1,ϑθβῆθῦ; ἃ8 ΡΏΠῸ 204 οσ. 
καὶ δικαστὰς τοὺς περὶ ἑκάστων διαγνωσομένους ἀπεκλή- 
ρωσαν" Δ δαηθδο. Μεα, 194. δι Ἰυα 1688, σορηοβοο: 
δὲ τορῆδ88, 06. 

15. πρὸ τοῦ ἐγγίσαι, “ Ὀδίογεα ἢδ 8Π8}} ἢανα ἀγγίνϑα, 
ταὶ [Π6 δϑαηποαγιη σῃς οὶ Ὀ6 τποιρῃς ἰο Πᾶνα 
σοπίγινοα τ{, (Κυϊη.) 

1ὅ. “Ετοιμοί ἐσμεν. Τῇ {}}] ἴογοθ οὐ {6 ἰδγιῃ 
ὅποιμος ἢ48 ὕ6δη 1 ϑἰγαῖοα ὈῪ Κουσῆθῃ ἴῃ ἰός. [Τὶ 
1Ἰποϊμάθβ ““ Βείηρ γεαάν, ργοραγεά, δὰ ἀρέογηιποα." 
Τῆς ρῥγοβθηΐ 18 ἴον (6 (αἴι6. 

16. ἀκούσας τὴν ἔνεδραν. "Ἐνεδρα ἘΡΕΥ ἀδποΐαϑβ 
8 απιδιιδὰ, Ὀὰϊ 1 ΒΟ πηυϑέ 06 ἴδκϑη ἢριγδι νου, 
ἔου ἃ ρίοξ : οὐ ψδϊοῦ βρη βοδίίοη 866 ατγοίυβ δηά 
ΛθΡΕΙ τὐς ᾿ 

16. παραγενόμενος, σοίηρ. ἰ8 βίρηϊβοδίίοη 40, 
ῬηῸοσΘΕα, Ὲ, ϑϑυμμαὶ: ἣ τ Ὅεϑιί νυγι[θγβ, Ἔβρϑοί αι! ν 
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ΤΗηυογαϊάε8. Καυϊποεῖ ἐγθαίβ ἴ 88 ἃ Ηθῦτγεν ρἷεο- 
πᾶϑπ), δα 11 18 Τουηά ἴῃ [Π6 ατοοκ (Ἰ488168. 

17. προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν ἑκατοντάρχων. Ο,ο- 
(108 δηὰ ὙΥ εἴβ. ἡυα]οίϊου δ᾽ Υ γοιηαγκ οἡ [Π6 ργυάδῃσα 
οὗ Ῥδυὶ], ἰῃ βοηαΐηρ (ῃ6 ψομέλ ἠἀϊπιξείξ, (μι 15. βῖπι- 
᾿ο Ὑ παρε ἤπα {Ὰ]16ὸγ σοηβάρποθ ψ ἢ 1Π6 {ΠΌΌΠΘ. 
ἰ 18 ΓειηδγΚοά, ἴοο, ὈΥ ΟΠγυβοβίοτιιμ 880, 16. πάλιν 
δι’ ἀνθρωπίνη σώξεται τὴ τη είκε: καὶ ὅρα ὁ Παῦλος 
οὐδένα ἀφίησι μαθεῖν, οὐδὲ τὸν ἠκατόνταρχον, ὥστε μὴ τὸ 
πρᾶγμα γένεσθαι διάδηλον. 

18. ὁ δέσμιος Παῦλος. Κυϊηοοῖ οχρίδιηβ {8186 οὗ 
οὔδ δοϊὶὰ ἐπ ομφέοαϊά πιϊϊέατγὶ, ἈΡΤΥΘΟΔΌΪΥ ἰο 18. ὑγο- 
ν]Οῦ 8 ἐδ ἡροθος αἱ ῷ, 20ὅ.0 Απά 1 ρτδηΐ (Βαϊ {δ6 
ἴοτὰ Μη ποῖ ργονα Ῥαὺὰϊ ἴο αν θθθὴ οδδίηθα {Κα 
1Π6 σομππηοῃ οΓ 818. [{ 88, ργόοῦδθ]ν, ἃ ψεπετγαΐ 
ἴογ, Κ ΟὟΓ ργίδομοσ, ψὶιιπουῦ Δ] 800 ἴο 1ῃ6 
ϑρεοὶο5 οἵ σοῃῆποιηθης ἴῃ ψν ἢΐϊο ΘΏΥ ΟΠ6 88 Παἰά ; 
88 18 ρρδγϑηΐ ἔγοπι 118 υ86 διγοΓ οη. Ηθηςθ [ἴ 15 
864 ἴῃ ῬΒΙΠΘιηοη, δπὰ οἰβανῆθγο, ἤραγδίίνοϊγν, οὗ ἃ 
δίαυθο. 
18. Ἔχοντά τι λαλῆσαι σοι, ἷ. 6. ““ ΒΟΙὴ6 βροτοί ἴο 

σοί] πισαίθ." Α ρορυΐαγ ρἢΓ886. 
19. ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς αὐτοῦ, (ὐἡ {18 86- 

ἰ(ἰοη ἴῃ6 (Οὐοιμηπιοηίδίοιβ ἃζὲ ἀϊνίἀθ ἴῃ ορίηϊοῃ. 
Μοϑῖ οὔτι ΠΙΡὮΪΥ σοπληθηά {Π6 σουτγίοϑυ δηα σοη- 
ἀφβεθηβίοη οἵ [6 θυ. Βρ. Ρϑᾶγοθ, οὐ {π6 σοη- 
ΓΓΔΓΥ͂, ΤΟΟΟΡΏ!ΖΘΟΒ ΟἿΪΥ αἰδέγιιδέ ; 8η6 {Π1πΚ8 ἢθ6 ἴοοῖκ 
1Π6 γοιηρ τπηδη᾿ 8 γήσλέ ἤδη, 88 βοίηρ (Παΐ σἱτἢ 
ὙΠΟ ἢ νν88 {πΠ6 Ὀοβὶ δ0]6 ἰο ρίνα ἃ ἰδίαὶ βίσοκθ. 
Μεμοοβίυβ {πη Κ8 Πα ἐχρεοοϊοά ἃ ργθβεηί. ΑἿΊ νη ϊοῆ 
Ἰηἰογργοίδι! οηβ 866Π| δχίγοιηοὶυ {τρί , ἔογοθα, δπά 
Ἠγροίπεῦςι!. Το [Ὁ] ον ίηρσ οπα οἵ Οτοῦϊιϑ δῃηᾶ 
Κα ποεῖ 15 (Π6 πχοϑί γί! οὶ], “" ἃ5 γ 6 8Γ6 δοσιιβίοιηδά 
ἴο ἄο ἰο ἰῃοβ86 ψῃοηι να ψου]ά ἰοδὰ ουΐ οὗ 8 ογονἀ." 
Ὑοῖ 6 ἤδνθ Π0 γϑᾶβοῃ ἴο ΒΌΡΡοβθ {παὶ [Π6Γ6 νγὰ8 ἃ 
οτοννἃ. ἘΕῸΓ Τὴ} ΟΝ ραζί, Ϊ οδπηοί Ποῖρ {πη ΚΙηρ 
{Ππᾶΐ 6 ννὰ8 ἃ Ρορυΐαγ δχργαββίοῃ, Ψῃ058 ΠΙΘΘῃΙΠρ, 8 
Ὡοΐ ἴο Ὀ6 ργεβ8θα οἱ, βιρηϊγίηρ {π||6Ὸ τηογα ἤδη 
ἐακὶηρ αδἰάδ, ἀνα ΘΒρθο Α ΠΥ υϑοα ΕΓ ἄγαν πρὶ ΔΩΥ ΟΠ6 
Ἃο ἃ ρῥγίνδίθ ρἷδςβ; ἃ58, ᾿ηἀθθά, Ἀρρϑᾶγβθ ἔγτοτιῃ {Π|8 



ΑΟΥΒ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΒΤΕΕ5, ΟΗΑΡ. ΧΧΙ͂Ι]. 110 

δχϑιηρίοβ δα ἀποοά Ὀγ Ῥγίοευβ; 885 Δοῖ. Ταί. 1927, 
4. Ὁ Κλεινίας τῆς χειρὸς μου λαβόμενος ἄγει, δε. μακ- 
ρόϑεν, καὶ λέγει. Οὐυτί. 1,. 8. (ογ, ἃ8 Ῥείβ. οἰΐ68 ἰΐ, 
7,11.) Αἱ 158 ργοδενδιηι πιαπε Βατθαγυτη τοραΐ ἐ 
ΒΘ6ΟΙΠ Οχίγα βρθοιπὶ ὑγοάθαί. Αριῃ|6). θ. Ηφς [415 
ἡππῆμ οἱβίογὶ οἰθηιοπίον ἰη)θοίά, αὐιᾶ5ὶ ααἱρρίδηι 86- 
ογοίο Το] οσυίζυγα, τη ϑυστ συδὶουϊαπη βοάποις δα, 
ΗἩδτοάϊΐδη 8, 12. λαβόμενος τῆς χειρὸς, εἰς τὸ δωμάτιον 
εἰσήγαγεν. ΥΙὮ {Π18 6 τᾶν σοιῃραγα {Π6 βίουῦυ οὗ 
1Π6 γουηρ' τηδη ἴπ6 ργορἢοῖ, ἴῃ 2 Κιηρϑ 9, 2. δι 864η4., 
Ψ ΠΟΓΟ ἴΠ6 1,οΓα '5αγ8, “" πηδῖζο 76 ἢπι Δγῖ86 ΠἸ Ὅτ Δαοηρ' 
ἢ͵8 Ὀγθίῃγθη, ΔΠἃ ΟΔΓΓῪ ἢ πΔ [0 Δ 'Πη6Γ σμδηθογ.᾽ 
ΓὭθη νθοη (6 γουηρ τηδη 8414 ἴο 26, “1 ἢδνα 8η 
οὐγδηΐ ἰο [ἢ66 (ταί μοῦ, “1 ᾶνθ ἃ τὐογὰ ἴο ϑθρ68Κ ἰο 
(166), Ο ςἀρίέείη," ψ6 ἅγὰ (οἱ, ἢ ἄγοβα δηᾶ ψϑηΐ 1ηῖ0 
{Π6 Λοῖιδο (ο ΤΑΙΒΟΥ 1Π6 δεογοέ οσἠαπιδοῦ, ἴῃ6 ταμεῖον). 

41]. προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν. Η. δίθορῆ. 
σοη]θοίαγο5β ἀπαγγελίαν, πιοϑασο. Βιυῖ [818 15 ηΠ6- 
ΠΘΒΒΒΓΥ, 81η66 ἐπαγ. δὴ {{|ΐ νΈΓῪ βιρημσδιίοη ; δηά 
80 1ἴ 15 ΠΟΓ6 ἰάθη Ὀγ Οτοίϊι5, ΒοΖα, Υ ο] , Δηα Υ εἴ8,, 
ΨΠ0, ἴῃ ῥγοοῦ, οἰΐθ, διμοηρ Οἴ6Γ ραβδᾶρϑϑ, Ατιίδη. 1, 
19. καὶ τοὺς “ϊλληνας νεωτεριεῖν πρὸς τοῦ ναυτικοῦ πταίσ- 
ματος τὴν ἐπαγγελίαν ἐπαρθέντες. Ἐδιῃ. 4,7., ΕΖ. 7 
406. Οἰδοῖθ, ἤονόνοσ, ἃ Μυηί!α, ΤὨδἰθπιδη, δὴ 
Βοβοϑητ., Γθηάθγ ὦ ογογ. Βιιῖ {Ππ6Γ6 15 ὯὨΟ ΓθΆ80η ἴο 
ἐϑοθάς ἔγομπ [6 σοΙημηοη βρη Ποδί!οη, ργοηιῖδθ, 6ΒΡ6- 
οἰ} ν 848 10 185 σοῃῆγπιοα ὃγ (Πδ ὅγγ. δῃά ψυΐβῃ., δηά 
ἱπ {18 Β6η86 ΟΟσι 785 ἴῃ Αοἰβ 18, 235 ἂς 82., Ἐρῆ. 6, Φ,, 
Ῥοΐγ᾽. 8,.[100. (Κυϊη.) 1 πιυϑῖ 480 δοαυ!θβοθ ἰη {Π 6 
ΠΟΙ ΙΒΟΏ νογβϑίοη, νΠοἢ 18 ΟΟΣΙΔΙΉΪΥ ΠΊΟΓΘ 891 Ποδηΐί, 
δη4 18 σοηῆτγπηοά ὈΥ 06 86 οὗ {Π6 αγέϊοίο, Τῆς 
8886 18: ““ ΘΟΧρροίίηρ (δὶ γοῦν 1] ργοιη!86. ΤΠο 
ἀπὸ σοῦ, ἴοτ σοῦ, ψουϊὰ β66ηὶ ἴο Ὀ6 ἃ ΗΘ γαΐβπ : Ὀμ 
ΘΧΔΏΊΡΙ68 ἴτοιῃ (ἢ 6 Οτοοΐς δυο ἀγὸ οἰϊεα ὃγ Καυίη. 
δηα δοῃ !διιϑηθσ. Α5 ίο ἴῃ ϑρηιῆοδίοη πίϑοϑαρθ, ἰΐ 
15 πο Ψψῇστο ἰουπα ἰη (ἢ6 Ναὸν αβϑίδηηθηϊ ; ψΠΟΓΘδ8 
{πὶ οἵ ργοπιΐϑ6 18 ἰτοασιθηΐ. ι. 

24, παραγγείλας μηδενὶ ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα ἐνεφά - 
γισας πρὸς με. Ηδτα νὰ πᾶν ἃ ἰγδηϑβϑιτοη ἴτοιῃ {ἢ6 
1ηαιγθοί ἰο {ἢ ἀϊτοοί δά άγοββ. ὅ866 Οἢ 1], 4. ᾿Εκλαλεῖν, 
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44 (ο {611 ομέ, τηακα Κηονῃ, 18 ἃ ψογὰ υὑδ664] ὈῪ εἶδ 
(ἸΙαϑβῖςδὶ ψυιίθγβ. "ἢ ; 

28 δυό τινὰς τ. ἑ. ΚΚυϊηοοῖ τρη 618 80η16 ἔιρο, τοῖοτ- 
την ἴο ἢ18 Ὠοΐα οἡ 19,171Φ. Βυΐ 1 Κηον ποῖ ὙΠ οῖποῦ 

. {Πεϊ ΙάἸοῦη ἀρΡΡ]168 ἤεγσθ. Τἤθβ Ψογο, ἰδ 86 6118, 
οογίδιη δσοίροΐ οἴδοθγβ, βυϊοα ἴο 80 ἀο]1ς4ἰ6 ἃ βοσνὶσθ. 
“Τῆς ἰτϊραηα (8γ8 Κυϊη.), νἢο ψν6}} πον (ἢ 6 

Φον ἰϑ πη Πο6 ΓΒ, ρογϑιϑάθα οὐ {Π|ὸ ἐγ οὗὁἩ ναὶ δὰ 
βεδβη ἰοἱά πῃ ὈΥ {Π6 γουίῇ, ἴῃ ογάθΓ ἴο ἃνοϊά ἰγου Ϊ6, 
ἀοιογιηϊηρα ἴο βδοηὰ αὶ], ὑπ θγ ἃ βίγσοῃρ ρυδτγά, ἴο 
Οἰδβαγθὰ ἴο ἔδὶιχ, (Π6 ρτγοςσιυγαῖοῦ οὗ ψπάθα, ἴο ΨΠΟΒ6 
σουγί 1η6 ἀειογπιδίιοη οὗ [ἢ6 Ὀυδίηθ885 βοϊοηροά, 
Ῥαι] θεϑίηρ ἃ Βοιηδὴ οἰςΙΖΘη, δης βοοιδθα ΟΥ̓ 186 
εν οἵδ Παρ [4] οἤδης 6." 

48. ἑτοιμάσατε ---- καὶ δεξιολάβους διακοσίους. [0 ἰ5 
“οί οογίδίη ψῃδὲ Κιπά οὗ βοϊἀϊθγβ 18 τηϑδηΐ ὈΥ͂ δεξιο- 
«λάβους, δῖηςα ἰῆ6 ψογὰ Ἃ068 ῃοΐ οςσοσιγ ἴῃ {ἢ6 (88- 
8108] ψιϊίοτβ. ΒῪ {Π6 δηοίθηϊ Γι χ σοργδρηογβ (Π6 
ἰογα 18 δχρίδιηθα παραφύλαξ. Ασοοταϊηρ ἴο {Π6 
ορἰηΐοη οὗ Μϑιυγβ., 1η ἢϊ9 (]ο58. αγαο. Βαγὺ. (νυ οὰ 
ἢὰ8 ὈΘΘη σοηργα! ν᾽ ἔο] ον θά), 11 βίρηιῆθα 186 κδιι6 
ΟΥ̓σΟΓ 1ῃ (Π6 σϑηΡ 88 ἰἸσΐοΥβ ἰῃ (6 ον [βοπηϑίἱηρ; 
Κα οὖγ ρῥγονοβί- Πα γβἢ}} δηα ἢ18 δβϑ:ϑἰδηί8. ἘῸΙ1.], 
τ6η Δρροι!ηΐϊεά ἴἰο Δρργεῃθηά τηδ᾽οΐδοίογθ δηἀ ογιη:- 
818, δηἀ ρυαγα οΟΓΙ πη 418 ψ ἢ16 ἰδ ἴο Ἔχϑους ὁ, 
-δηα οΑ]]6 ἃ δεξιολαβεῖς, ἔτοπι ἰδ Κίηρ [Π6 τἰρῆς Βδηα οἔὗὨ 
106 Ρῥγβοηθσγ, ν᾽ ἰςἢ 88 θουπα ἴο {6 [οἷ παπᾶ οὗ 
18 σιγά. Βαυΐ το {Π|8 σοη)θοίατα, νυ] οἷ τε ϑ[8 βο εἰ γ 
ο ἴδ οἐψπιοίοσυ οἵ τῃ6 ψοτγά, [Π6γα 15, δἱ ἰϑαϑί, {Π18 
οδ)]θοίίοη, πδηθῖυ, παῦ 10 [85 {116 ργοθδ}]6 βυοὶ ἃ 
ὨΘΌΟΓ οὗ πιϊέέαγῳ ἰϊἸοίογα ψουϊὰ 6 οἡ ἀυΐν ψ ἢ 
156 ἔογορθβ οὔ πα ὑστὶθυ 6. 88 ἴῸΣ ἔτο Ὠυμῃάτγοά οΓ (Πθιὴ 
αὖ ἃ τἰπη6 ἴο "6 τοδάγ ἴο ἀδθραγὶ ψἹ ΟΠ6 ΡΓΙΒΟΏΘΓ. 

Οἰδοῖβ, ἃ8 Ῥτηβιι8 8η4 Β6Ζα, υηἀετγϑίδῃα ἢ ὈΟΟΥ 
συλτὰ οὗὉὨ [πὲ ἰτίρθαπο, ἀΐθ 1,εἰδραγάε; ἃ ᾿σου]εδοίυγα 
ΜΙ ΟΝ ΒΘ 68 ργοίογδ] 8. Νοῦν (Π6 ποτγὰ 5! ρηϊῆθα ῥγο- 
Ροεΐν οὴθ ΠΟ ΠΟΥΘΙΒ ΟΥΓ συδτγάβ ἴΠ6 γέρἠξ δἰά6 οἵ ΔΏΥ 
ΟΏΘ, 1. 6. 1118 βί46. σϑηθγα! ν, ἢ18 ρϑγδοῆ. ΝΟΣ 18 1 
βϑίγαηρε {παῖ {Ππ686 οσἤοῖσο ἴγΟΟρ8 Ἔ͵Ο οτηρὶ ογοά οἡ 
8. 0ἢ ἃ 6τγ, 51η66 Ὁ ψ)8 δὴ ἱπηρογίδηξ δηὰ ἀε] 1 ςδῖο 



ΑΟΥΘ ΟΕ ΤΗῈ ΑΡΟΒΤΕΕΒ, ΟΗΑΡ, ΧΧΙ͂Ι, 121 

δοῖνίςθ. Βοβϑιάδββ, {πΠ6 ρυδγαϊηρ οὗὨ ῥγΙΒΟΠ ΓΒ ἴο δθ6 
{τἰοὰ Ὀοίοσα (ἴοϑασ νδϑ8 οἴΐζδθ, δὲ ουγχο, σοιητηἰ6ὲ 
1ο 186 ρτγίογδῆ8. 

Ἐχταβιίηυ8, αὐτοῦ, δηα ψαίοκη. ψουϊὰ τεδα δεξιο- 
βόλους, ἔγοπμ (6 (οᾶ. ΑἸεχ., ὅδγγ., Ψψυΐϊρ.. Ατδῦ., 
ΖΕκ ΟΡ... δὰ δδῃϊά.; δηᾷ τοί. οὔβεγνθβ (ἢδι {Π6 
Ἀοπιδῃ 1, ρΊΟἢ8 ΜΟΊ δἰ νγαγ8 δἰίϑοπ θα Δι ΧΙ  αγὶ 68 οὗ 
1(ῃ6. ἐοτγοὶρῃ 8οϊάἀΐϊθγγ, τθογα ἰἰρΏ ΠΥ ἀγπηθα, βοῇ 88 
ΒΓ ΠΠΡΌΓΒ, ἰδῆσοῦβ, ὅζο., ψῃϊσἢ ἰδίίογ, Ὧδ {ΠῚ} Κ5, 8Γ6 
πο πθϑηῖ. Βιιΐ {Π18 τοδαϊηρ βθθῃ8 (0 ἢάνα δι βθῇ 
ἔγοπι (ῃ6 σοπ]δοίυτα οὗἁἨ {Πο086 ψῇῆο σουὰ ποί Θχρ δίῃ 
δεξιολάβους. (Κιυ!η.) 

ΟΥ̓ΊΒ6 ἀθονα ορ ποἢβ (Π6 ἢγϑθί 18 (ἢ6 ϑαϑί ρτοὸ- 
4016. ΤΏ βεσοηά 18 οοῃῆγπιοά ὈΥ ἃ Ῥᾶγδ]16] ἰἀϊουι 
1ῃ ΟὟΓ ονῇ ἰδηρηδθθ, [0 (Δ Κ6 ΔΠΥ ΟΠς᾽ 8 8146, ἴο 5146 
Ψ ἢ ΔΩΥ͂ ΟΠΘ, 88 ἃ δ: 6ϑηιαη ΟΥ ρυδταΐίδη, δΔηὰ ἰΐξ ἰ8 
ΒΙΡΡοτγίβα Ὀγ {πΠ6 δηοϊθηϊ 1, οὶ σοργαρἤθγβ, ὈΥ ὨΘΑΡΙΥ 
411 τὴ6 ΜΆ5., δά ἸΚουνίβα ὈῪ ἔνο ρϑβϑᾶρθδ ΠΟ {Π6 
ΒγζΖδηιίῃβ ἰϑίογίβηβ, οἰϊθα ὃν ν᾽ εἰβίειῃ. ΤΠΘορὮγ!. 
διηιος. 4, 1. προστάττει δὲ καὶ δεξιολάβοις δυνάμεσιν 
λϑηλαττεῦ καὶ τὰς ἀτραποὺς πάσας κατασφαλίσασθαι. 

βίδηῖ. Ῥογρῃῆγγοσθη. ΤΓὨρθιηδί. 1, 1. τουρμάρχαι 
--- σημαίνει δὲ τὸ τοιοῦτον ἀξίωμα τὸν ἔχοντα ὑφ᾽ ἑαυτὸν 
στρατιώτας τοξοφόρους ᾧ. καὶ πελταστὰς τ. καὶ δεξιολά- 

ς ρ. οὕτως γὰρ κεῖται ἐν τῇ βίβλῳ ᾿Ιωάννου τοῦ φιλα- 
δελφέως τοῦ καλουμένου Λυδοῦ. Αηὰ Βοϊββοηαάα ἂρ. 
δίεριι. Τῆ65, ργοάυοοθβ δεξιολαβεῖσθαι ἴτοπι οἷ. 1)8- 
᾿άϑοθη. ΟἿ6 ΠΊΔΥ ΠΟΙΏΡΔΓΟ, ἴοοΟ, {Ππ6 531:1118. ψογὰ 
δεξιοστάτης. Τἤθ86 δεξιολάβεις ψογα (6 566) οὗ [Π6 
᾿ρἢς δγιηβά, δη(, 88 11 βθθῃηβ, γοῖ Πρηϊοῦ ἀγπχθα (ἤδη 
(Π6 »οϊἑαεέω ; ἰῃηάδοα, {ΠῸῪ ψογ ῬγΓΟΌΔΟΌΪΥ δγπχοά 
ΟἿΪΥ τὐἱτἢ 4 βῃοτγι ἰαηοθ.Ἑ 'ΓΏΘΥ ρογίογηθα (ἢ ΟἿ οΘ 
Βοίἢ οἵ εφρρίογαέογες δῃηὰ οὗ αἰἑεπααηπέ δοἰάδον 5 οη. ἐδε 
ἤδαυν ανηπιδά : Δα [[|18, ραγὮδΡ8, 18 σὴν ψνηδί 18 

ἘΞ ΤΏΘθ6 ἀπάουθίεαν οσογττεϑροηῆεά ἴο {πε ἰαποεαγὶξ διποὴρ ἰδ 
Ἐουπηδη9, τυ ῆ0 ἔονιηδὰ ἃ ρατί οὗ ἴπ6 ἐϊλέ-αγηιοα; 88 Δρρεδῖθ ἴγοιι 
Απηηΐδη. Μ. 41], 13. (εἰϊοά Ὀγ εἴθ.) {ἃ ϑυυαλ ργεῖγο οὐπὶ ἰδῆςθ- 
διὶ 5 οἱ εηδλ ϊϑαγίΐθ οἱ οσέεγίς οαἰογυὶε οχρφαϊἐογαπι ρτοορὶϊ. ΤΉ 666 δεξ. 
ἴω Βαίι16 οουεγεὰ ἴπα τίψλέ οὗ [ἢ6 ἤδανυ αγιγθάὰ, 88 ὑεΐηρ ἰΠ6 15» 
βυαταδα δἰάα, δὸ ἰὼ Τδυογά. 8, 25. δ, 10. δηά 7]., τὰ γυμνὰ 
(ϑυθαυὰ μερη) 58ἰρη ν (π6 τί ψλί, 88 1 81.811} (ΠΥ δίκανν ἰὴ ΓΩΥ ὨΟΐε68 Οἢ 
{Π096 ῬαβΘΕρ'69. ᾿ 
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τηθδηΐ ἴο Ὀ6 ἀδοποίοα ὈΥ [6 Δρροϊ!αἰιίοη. Τίνα5 {ΠΟῪ 
ΔΓΘ τηδηϊοηθα 45. (ἰδυίδιην {πΠ6 οΘχρ]δηδίίοη οἷ 
ΒοζΖα, Πευβῖι8, δΔηα Κυϊηποοὶ, 15 βοπηονδί [γε οι πος, 
Δη6 1{||6 Βα ϑίδοίογν : [{ 18 480 [140 ]6 ο {18 οὔ͵δο- 
τἴοῃ, (Παὶ (ἢ6 ψοτγὰ σδηηοί βίρημν (ἢ6 ἐγ διιπε᾽ 6 δοάν 
ἐμανας, βῖποθ [{ 15 ποῖ νἜΓῪ ργορδῦϊα {Π6 ἐγέδωπει ἢδα 
ΔΏΥ ; 8Π4 88 [0 {ῃο86 οὗ {Π6 Κοιηδη οΟἰοΎ ΓΒ (845 ἴῃ 6 
ΤΠ ρογδίογθβ) [ΠΟΥ ψοτα ἀσαὺν αγπιεά, 80. “οβορῇ. 
1125. (ἀοβογιθίηρ τη6 Βοπ)δη 80] 16 γν} φέρουσι δὲ οἱ 
μὲν περὶ τὸν στρατηγὸν ἐπτλέκτοι πεξοὶ λόγχην καὶ ἀσπίδα, 
ἡὶ δὲ λοιπὴ φάλαγξ ξυστόν τε καὶ θυρεὸν ἐπιμήκη. ὙΏΘΓΟ 
Ψ6ΓῈ αἷ5ο, 8385 6 ἤηά ἔγοπι “οβορῆι8 ἰηΐγα, {προ γα- 
ἰογῖαὶ Πογδο-σμαγάς; Ὀυΐϊ {π686 ἀἰὰ ηοΐ, Πα 88 γ8, Αἰ Γ 
ἔτοπι {π6 οΟἴοῦ σάνδῖγυ. 

Βοηροὶ ψοιϊὰ τγοδα δεξιοβάλους, βοπια ᾿ίρῆς δγιπθά 
80 416 Γ8 80 οδ]]6, 6 βαυϑ, ὈῪῚ “οβορῆ. Β. 8, ὅ, ὅ. 
Βυΐ (6 ψογὰ 18 ποῖ ἰο 6 ἔουπά ἰῃ {{Π| ραββαρὲ οὗ 
Φοβαρίι8 ἴο νοῦ ἢ6 τγαίειβ, ΠΟΙ, ρεῦθδρβ, δ 
ΨΠΘΓΘ, 8'ησα ἰζ ψοι]α Ὀ6 σΟΠΓΓΑΓΥ [0 δΔηδίοσν. 
τηυϑὺ {Ππογαίογα ἤπα!}!} Υ δοαυίΐίοδοθ ἴῃ {π6 σοιϊηϊῆοη 
Γοδαϊηρ, δηα (ἢ6 β6η86 “ αἰἰοηάδηϊ ἰΓΟΟρ8." Δεξιοβό- 
λόυς 88 ΠΟ Δι ΠΟΥῪ ([ῸΓ ἰὑ 18 ΟΠ ΟὨΪΥ 1Π ὁπ6 
Μ5.): πϑίίῃον νου]ὰ 1 (1 8ι.5ρΡ6ς 1) ὃ6 ἐογιηθά δπᾶ- 
Ἰορίςα! ιγ. Απά 88 ἴο {Π6 ὅγγ. δηὰ Ψυϊρ., [ἃ 18. ποῖ 
σογίδιη τἢδι {ΠοῪ γεαά δεξιαβόλους. 
ΘΟἢΙ θυ ιβηθι, ἴῃ 18 [,6χ., ψου Ἱα γοοοῃοῖα 41} {ἢ 6 

ἃθονθ Ορϊπίοηβ ὃψ ὠπίξης ἐΐοπι ἐοσοίδον 7 νἢϊοῖ 
ΟἾΪΥ τδῖκ68 ““ σοῃ[υϑίοη οῦβα σοηουηάοά.᾽" 

24. κτήνη τε παραστῆσαι, ἵνα ἐπιβιβάσαντες, ὅτε. 
Το (οιμπηοηϊαίοτβ 4}} ποίϊοα {πΠ6 σἤδηρα ἔἴγοιῃ (Π6 
αἰγοοὶ το {πὸ ᾿παἀϊγοοῖ δι γθθθ. Εδν, πόονονογ, 8δἀ- 
νογί ο [ἢ 5 γειηδγΚδΌ]6 τι56 οὗ Π6 μέγ αἰ κτήνη. ὙΥ ὮΥ 
ποῖ κτηνὸοὺ Τῇῆδ δυγ. δηἀ Ατδρ. ἰγϑηῃβαίθ 88 1 ΠΟῪ 
80 Γρδά : ὃδυΐ {Πδΐ τἸὴδὺ ἔδιγ]Υ 6 διἰγιθυίοα το (Π6 
᾿ΙΊσθηβ86 ψῇϊοἢ}) ἔῃ 056 ᾿γϑηβἰδίουβ δἰΐονν ἐπ ϑιηβοῖνοβ. ΤΠ 6 
ψυϊρ. Πια8᾽ {Π6 ῥίυτγαὶί, ψ ὨΙΟΝ, 885 15 ϑιρροτγίοα ὈΥ 41] 
{πΠ6 ΜδΚ., πηυδί Ὀ6 τοίβδιηθα. 

Καυϊηποοὶ Ἔχρ δίηβ (πὸ ραββᾶρα {ἢι18: ““ ἃ ἤοΓβ6 [ῸΓ 
Ρϑι] απά 6 50] 168 ψῇῆο ἢ6]4 ἢϊπι ὈΥ ἃ οἰιδίῃ δἱ {Π6 
τιρῃς δή." Βαί (485 1 θεΐογα οὔβογνϑ) {Πϑγα 18. πὸ 
ΡΥ ται Ῥαδι}] ψα8 6] ἃ ἴῃ ἐΐδογά εσἰϑέοαϊά. 1 866 0 
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Γοδϑ0ὴ ΨΥ [Ὁ πηᾶὺ ποί ὑὕ6 υηάἀεγβίοοά [Π6 γα ΠΥ. [Ιη 
80 ἰοῃρ' 8η6 τΑρία ἃ ἸΟΙΓΠΟΥ 0] νοι] γοαυΐγα πιογὸ 
1πδὴ Οἠδ ἤογβθ.0 ὙΤΠ6 σλν ΓΥ, νὰ Κπον, υϑοή οἴϊοη 
ἴο ἴΔΚ6 ψῖϊῃ τἤθηὶ ας 4 16 ἤοΓΒ6 ; ὈΥ ψὨΪοΪὶ ᾿ἸηΘδῃ8 
(6 Ὺ ἰγανθ! θὰ νοσὺ ἰοηρ ἀἰβίδμοθϑ νι τῆουϊ βιορρίηρ. 
11 πᾶν 6 οὐβογνϑὰ (ῃδί, ὈῪ τ1ῃ6 Ηδ]]δηϊβιϊοαὶ π.86 
((πουρῇ πόνον [Π6 Οἰαδοὶοαἴ), κτήνη ΤῊᾺΥ πηεδη ἢοΐ ΟὨΪΥ 
ἠοῦδα, Ὀυΐ 858, σδῃι6], ΟΓ ΔΠΥ Οἴμοι θδϑβί οὐ θυγάθη. 

24. διασώσωσι. Αἡ εἰερδηΐ (6Γπ], οἵ νοὶ Ὑ οἴ8. 
σῖνεβ βχδιηρῖθβ, 41} ἔγοη (ῃ6 ἰδίοσ Οὑθοκ ψγιίουβ. 
Βαυΐ 1 18 480 υ8ε4 θγ ΤΠ υογ 468 Δα ΧΟΠορΠοΏ. 
ΤΙ διὰ 4ΠΠπ|468 ἴο σαγγγίηρ ΔΠΥ οπα ἐῤλγομρὴ ἃ ἀδη- 
σε. ὙῈΠ ἃ πρὸς ἴἢ6 ψνοτὰ 15 (Κυϊηοοὶ οὔδβογνθθ) 8 
υοῦ γΥΩϑηπαΉ5, δ᾽ σηϊ γίηρ ἰο Ὀτγίπρ᾽ ΔΠῪ ΟΠ ἴο 8 ὈΪδοθ 
βδίδ. 

44. ἡγεμόνα, ργοσμΓαΐο}. 866 (6 ηοΐ6 οἡ Μαίί. 10, 
18.(Ὀ. Τπιυ8 (485 1, Οαβηθῦ σϑῃγαγκ8) ΡΠ]]ο, ἰθ ΕἸΔςςοΙὶ 
οὐδ. “4115 ΕἸδοσὺβ ἐπίτροπος, Ὀ01 δὲ 069 ἢ. ἡγεμών. 

94., πρὸς Φήλικα, “πέοπίμα οἰ. Αἰγϑϑ-Ἰηδη οὗ 
Απηϊοηΐα, πιοίποσ οὗ {ῃ6 Επηροῖος (Ἰδυάἑυ8, δηὰ 
Ὀτγοί μος οὔ τη6 ψ 6} -Κῆοννῃ 4148, (4130 4 [Γθθ- ἤδη 
οὔ Αηίοηΐ4) ψῖο 8β8ἰοοά Ὠισῇ ἴῃ ίδυουῦ ψ ἢ (Ἰδι- 
ἀΐϊυ8. ὅθε Ρ]η. Η. Ν. 928, 10., αςοῖῖ. Απη. 11, 
49,1. ΟΥ̓ 18 ΕεΙχ, Τὰροϊτ5, ΗΙ8[, ὅ, 9, 6., 8808 : 
“ ΟἸδυάϊυδ, ἀοίαηςε5 τορίθυ8, δὰΐϊ δὰ τηοάϊουπὶ γος 
ἀας 8, δυάδι ρῥγονιηοὰπη Θαυϊρι19 Εἰ ΟΠΊΔῊ18 δι 
᾿θΘγ 8 ρα γηι!βιῖ, ε φυυ8 Αηϊοη!α5 ΕῸΠΧ, μ6Γ οἸηποιη 
βου" π| 86. ᾿ΙὈΙΑΠ 6’, 1118 ΓΘρΡῚΠ] ΒΟΥ ἸΏρΘηΪοΟ 
δχογοι.᾽ διοίοηίυδβ, ἰη ν΄. (Ἰαυά. (. 28. ὁ 2., ς8}}5 
Πῖπλ {10 Π| ΓΟΡΊ ΔΓ ΤΩΔΓΙζ15, ἱ. 6. ηοῦ δῖ οἤσο, δυΐ 
ἡ διιοσοδείοη. ΒΥ γορίηω, ἴοο, ᾽6 πηϑδῃβ σε ἠέογς 
07' πΐθοεα 9Κὶ Κῆηῷϑ; 885 Αηϊίροηδ δῃ ΕἸθοίγα ἃγα, ὈῪ 
{π6 Οτεοκ Ττγαρδάϊδη8, ο4116ἀ ἀνάσσαι. (ατοῖ.) ΤΏι8, 
ίοο, ἀνὰξ 18 βΒοιηθδί!πη68 υϑο ὈγΥ ἰῃοι οὗ οὔμβ οὗ (Π6 
ΤΟΥ ΔΙ ΓΆΓΆΠΥ ὨΘΑΡΪΥ ταἰαἰθα ἴο (ἢ 6 Κίηρ᾽ ; 88 (τϑοη ὈῪ 
ϑορδοςἶθβ. 

Οα {π|85 ΕδΙΙχ 866 πηογὰ ἴη Οτοῖ. δηα Υ δἱοἢ (ομηῃ. 
46 δ] !ςθ. “" 

᾿ 98. ἐπιστολὴν περιέχουσαν τὸν τύπον τοῦτον. [ἢ {ἢ18 
δρίβι]|6 1,γ8145 ὈΓΙΘΗ͂Υ παιγαῖοβ ψιδὶ δά Ὠδρρεποά, 
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δΔῃηά Ὑῇὴδὲ ἴἰ θομονοά ΕοΙχ ἰο Κῆον οὔ Ῥαυ. [ἢ 1, 
ἴοο, 6 δηάθδανοιι:β ῬΑΓΕΪΥ (0 τοῆονα ἤοσὰ Ὠἰπ86 ] ἢ 
ΔΩΥ ϑβιιϑρίοίοη οὗἉ ἰπ)υβίϊοαθ, ὈΥ γεσουῃείηρ 8 ργὺ- 
ἄδηςο, Πα 6Πγ, ἀπά ἀπ σοῆςθ, δηἃ ρϑγΕΎΥ το σοηβαϊί 
ἔον Ῥαυ 8 βαίθιυ Ὀγ ἰαἰκίηρ οᾶγα {δὲ [6 πηϊηά οὗἁ {Π6 
ῬιΓΟσΌΓΑΙΟΓ ΤΏΔΥ Ὠοΐ 6 Ρτε)υἀϊοοά δρϑϊηϑί ἢϊπι Ὀγ (ἢ8 
σα] πηηῖ68 οὗ τῃὴ6 2968. δυο δὴ δρίβι]α (νῃϊοὴ 1η- 
ἔδυϊοῦ πηδρὶβίγαίθϑ υ86ἀ ἴο βοηά ἴο {6 ΒΡ ΘΓΙΟΙ, ΟΥ̓ ἴο 
[Π6 ρονδῦηοῦβ οὗὨἨ ργονίῃοθ8) ψ88 Ἷδ] ] δα 1ῃ ἰδνν “8ῃ 
εἰοσίμπι; δὰ {π6 δοσιβρὰ ῬΘΥβοη8 ΨΈΙΘ 881Ἁ ἰο Ὀ6 
γη1δ91 δμὖ οἰορίο. 
ὙΠ τοϑροοῖ ἰο ἴπ6 ψογὰ τύπος, 1 18 υϑοά ὈΥῪ 

ΤλΚα ἴῃ ογάογ ἴο βῆον {ῃμδὶ 6 1188 ποῖ σϑοογήθά τῃ6 
Ἔχδςοί ψογάβ, θὰ ΟἿ (ἢ ἀγριπιοηΐια, οΥΓ σοηθγαὶ 
ΕΟ Οὔἢ6 δρί816. Τῃαῖ {Π6 Θρίϑι16 1561 βου ]ὰ 
ἅν ἔδιἸθῃ ἰηἴο {π6 μδηἀ5 οὗ δι] 15 ἅ{{16 ριΌ )40]6 : 

Ρμυί Ῥδὺ! ταἰρσῃς ἤᾶνα ἰθαγηθά 118 ρυΓρογὶ δηὰ Ἴοη- 
(δηΐϑ ; δηά ἴτοπι πίῃ [κ|κ6., Νον τύπος β'ρη1ῆ68 ἃ 
τουρὶι βίῃ, οΥ τηοᾶε], οὗ δΔὴγ ψοσκ. Ηβρῃςε 1 18 
ΟΡΡοβαβά, τῷ ἀκριβεῖ ἴῃ ΡΙαί. 414 Α. ὡς ἐν τύπῳ καὶ μή 
δι’ ἀκριβείας εἰρῆσθαι. ΤΠ οὐ 6 πογάβ οὗ ἢ θο- 
ΡὨγαϑίυβ, ὡς ἐν τύπῳ λαβεῖν, υροηΐ τοιηδικβ: “Ηδςο 
Ἰογαυᾶ αἷἱὶ βο]ουδηΐ, αιοἱϊ85 γοπὶ δ] αυδπι ὄγευξξογ" 
οἱ διωηπιαξϊηι, τμαϊ οὐ οΥα5850 ἤίο Θχρτίμηογο, οἱ ἐθυΐέον' 
86 δάπιπιῦταγο ρῥτοδίθδηίιγ." (ΝαίοκΚη. δηὰ Κυϊη.) 
Απὰ 80 Ηρίητι οἶδ, δηα πιοβέ γεοθηΐς (οπημθηίδίοιβ. 
Βυΐ ἰο (15 Ἰηἰογργοίδίοη 1 πηυϑί ἰαἶκα βίγσοῃρ Ἔχεθρ- 
τ(΄Ίοη. [{ 18, ἴο ΒΔΥ {ἢ6 ἰδα8ΐ, ΨΘΓῪ πηογισΑ] 80 ἴο »γ, 655 
τῇ σἢ οἡ {Π6 ῥΓΙαλἶνα, οἰγπιοϊορίςοδὶ, ἔοιςο ὁ τύπος. 
ΤΠ 86 οὗ [Πα ψογά, δὰ {6 σοπβίγιςοη οὗἁ [6 
ΜΠ Ο]6 ρᾶββ8ᾶρθ, 18 Ἰἀϊοίοα], ΟΥ Ρορυϊὰγ : {Π6Γ6 18, ἰῃ- 
ἀεδρὰ ἃ βοιί οὔ δυμοδυδῖδ, οὐ οοηΐουηῃαίηρ οὗ ἔνο 
ῬἤΓΑΒ68, περιέχουσαν ταδὲ, Δηα ἔχουσαν τὸν τύπον τοῦ- 
τον: ἐπουμὶ Δ ΘΧΔΏΡΪῈ ΟΥ̓ 1Ὁ 88 Ὀδθὴ ἔουπά [ἢ 
ῬΏΠο, Ρ. 407, 82. (οἰἰο ὃγ Υεί8.) νυ μὲν προτέρα 
πεντὰς ἐν τούτοις περαιοῦται κεφαλαιώδη τύπον περιέ- 
ουσα : δηἀ τηΔῺΥ Οἰδοῦ ψυγιίογβ τοέογγοὶ ἴο ὉῪ Μαγῖ- 
8ηΠ ἃ. 801 Μᾶοο. 15, 2. ἀπέστειλεν ἐπιστολάς ---- καὶ 

ἦσαν περιέχουσαι τὸν τρόπον τοῦτον, ἈΠ ΠΘΠΟΘ ΙΒ ΠΥ ΟΤΙ- 
(1.8 ου]α γοδα τρόπον ἰῇ {6 ργϑϑϑηΐ ρϑββᾶρε: ὑυΐ 
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{118 15 ποῖ πδοθᾶβᾶσυ. [ἡ [ῆ6 ρορυΐαγ 8686 [{ ΠΟΠῚ68 
ἴο τηιιο]}) (6 βαιηθ τὨϊηρ (αὐέεν' ἐδὶ8 ἔογηι, ζαδλδοη, 
πιαηη 6 Ὁ): δ τὩΟΓΘΌΨΟΓ τύπος 56 ἀείοπἀοα Ὀγ {6 
ΔΡονα ΡΑ58αρῈ οὐὁἩ Ρἢ1ο, πὰ 4180 ὈΥ οπ6 οὗ 8 Μδος. 
8, 80. καὶ ὁ μὲν τῆς ἐπιστολῆς τύπος οὗτως ἐγέγραπτο, 
ὙΠΘΓΘ ΠΟΥ 18 ἃ 5|π|1|2Γ δυπολψοῖδ; 80 480 Ψοβερῇ. 
Απΐ 19, ὅδ. (ϑρεοακίηρ οὗ (πα Ἰδοῦ βθηΐ ἴτγοπὶ {Π6’ 
Κιηρ οὗ [,μδοοραεριηοη ἴοὸ {Π6 .1[6008}, τοῦτον περιεῖχε τὸν 
τρόπον... ΤΏΘΓΘ 18 ἃ ΒἰΠ}} 14 ι156, ἴοο, οὗὨ ἰῃ6 1 βίίη 
οποπρίωνι. δὸ (ἷς. ἔδη. 10, ὅ. (οἰ οα ὃν ὙΥεί5.) 
ΒΙΠ88 ἃ [6 Δ΄σορὶ [16 γ88 θοάθηι σαοηερίο. 

Τ| 18 (ποσγοίογ ἴο Ὀ6 ἱπίθγργοῖθά ρμορμίανγέοτ' : ἀπά 
6 816 ἰο υπαογϑίδηα ὈῪ ἰἴ ἃ γατέλῥμ ἀφέαϊἑ οἵ {116 
Ἰϑξζογ; ΟΓΥ, ἃ8 1η ον Ττδηϑίδίοη, “ αὐέον" ἐἠὲδσ πιαΉ- 
μΕῦ." 1 οαῃηοί, ΠὨοψανοῦ, ἀρρονο οὗ Τ)οάαταρε᾿ 
νουϑίοη, “(6 σοῃίθηΐβ οὗ ψΠΙΟΝ 8ΓΘ ΘΧρΓΟββθα ἴῃ 
{Π18 σΟΡΥ. σῇ οἢ 18 ἴοο ἰοοβα δηὰ ρϑυδρἢγαβιῖοδὶ. 
Το τῃ6 ἀγρυπθηῦ οἵ Ηοίησι 8 δηὰ Κυϊποεὶ, ἐΠὰΐ 
(06 Ἰοἰίογ 18 πο ἸΙΚΟΙγ ἰο παν (Ἀ]}6η ἰηἴο Ῥδυ 5 
πιδηή8, 1 Δηβϑ 6, σΟΓΙΔΙΏΪΥ ποΐ {Π6 ἰοἰ(6Γ 1861 θὰϊ ἃ 
ΘΟΡΥ οὗ. Νον οορὶε5 ψου]ὰ δα Καρί οἵ Ἰϑίζογβ οἢ 
᾿πηροτγίδηϊ Ὀμ.51Π688, Δηα 5ιιςἢ, ἢ0 ἀουδῖ, ΘΓ Δ] οννϑά 
ἴο Ὀ6 ἰδῖκοη, οὐ ἐγηἰβῃ θα, Ο ῬΓΟΡΘΙ ΔΡΡΙΙοΔ(!Ιοη, δηά 
ἔογ Ἰοριεἰπαῖϑ ρυγροβοθ. Αηά 80ΓΟΙΥ ἢ 8 δάϊουϑ 
οδρ νΥ δὲ Οβαγθα, ΡαυΪ ψουϊὰ 6 συΓίοι8, ποΐ ἴο 
ΒΔΥ ΔΗΧίουϑ, ἴο ΚποΟν τὐὐαέ 88 ΘΧΡΓΕΒΒΘα [ἢ (ἢ6 
οἰοσίμπ ψὨϊοἢ, ἢ6 ψου]Ἱα ᾿ϑᾶσγη, ννὰ8 βοηΐ ν ἢ Πϊπ: 
ἼΠ 80 ΓΟΔΒΟΠΔΌΪ 8 γοαυδϑῦ 8ἃ8 [0 δᾶνα 8 οορῳ οὗ ἰΐ 
οουά ποί ν6}} Β6 γϑξιβϑα. 

Ῥρυῆδρβ [ τὺ Ρ6 ἐπουρῇι ὈΥ βοῦς ἰο Ὦανα ἀνο]έ 
ἰοο Ἰοηρ οὔ ἃ τηϊηυΐα ροϊηί. Βυΐῖ 1 θαρ' ἴο γϑιῃϊηά 
{π6πηὶ [Πδἰ 0 Ροϊπΐ σδῇ ὃθ 80 σοηδιάογεα ψῃ]ο ἢ [ῃ- 
νοῖνοβ ἀπῷ Ρογίίοη οὗὨ {16 αυσβέοη σοπορτγηΐηρ [Π6 
ΠΟΙ ΠΥ οἵ τπ6 δδογθά ψυίοτβ: δηα 1 νου] βογιουν 
ἀδρτοοδία ἐῃδὶ [ἰσθηίοιβ δηα ἤγροίπαοιίοδὶ ϑρί γι 
ΜΉΙΟΝ 18 80 δρὶ ἴο 5Π0. 186] οἡ β ἢ Οσοδδί ΟΠ Β 88 
[86 ργοβθηί. 

. Κ. Λυσίας. Ηἰ8 πδιῆβ (νος ΟσΟΌΓΒ [τ6- 
ἀΌΘΏΠΥ 1 {πὸ Οτθοκ τγιῖ6γ8) βῆονβ ἐπὶ ἢ6 νγὰ8 ἃ 
Οτοοίδη, Ηα μὰ οὐϊαϊηο, ψ6 Καον, {Π6 ᾿Γθοάομι 
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οὗ οιμθ ὈΥ ρυγοΐίδ86, δηα, 848 {πΠ6 (οπηπηεβίδίογε 
. {π|Κ, υπάον τΠ6 τείρῃ οὗ (Ἰδιάϊυβ, ψἤθῃ 1 88 

Βῃ δ 6 ΠΥ 860 ἴο 8616, ποῖ ΟὨΪΥ ὈΥ ΟἸδυάϊι5 ΒΙ ϑο ἢ, 
υι ἷβ ἀἰββοϊιθ διρτοββ, δηα ΟῚ σγοδίυ ΓΟ. 

ΤΒα ίογηι κρατίστῳ, αἱ ἴῃ6 θερίπηϊηρ, οὐρὰς ποΐ ἴο 
6 ΡτΓαβ866 οἡ. [{ νψαβ (Π6 τιϑι8] δηὰ ἰογπιδὶ δρὶ (πο 
δι ρ]ογθά ἴῃ δ ἀγθβϑϑίηρ ἃ Β0ρ γίοῦ τηδρ᾽βίγαί ; 88 6 
ΒΑΥ ““ Πῖ8 ΘΧοΘ ]θησς. Ο (δε ἴδθγη8 οἵ σοπηηθηςο- 
τηθηΐ δηά οοηοϊιβίοη, χαίρειν ΔηιΪ ἐῤῥώσω 866 (6 
ποία οἡ Αςίβ 1ὅ, 28. 

47. τὸν ἄνδρα τοῦτον. Τῇ τ186 οὗὨ (Π8 ἜΧΡΓΘββίοῃ 
866 18 ἴο σοῃῆτπι ἰἢ6 ποίίϊοῃ (ῃαί 11 γγᾶ8 σοΠη ΠΟ ἴο 
βοηά (ἢ686 οἰοσία ὙΠ) ᾿Γβοηθβ. ᾿Επιστὰς σὺν τῷ 
στρατεύματι. ΤΊ8. 15. 11 τοηάογρα ἴῃ οὐὖγ Εηρ] δὴ 
νϑ βίο, “ὁ [6 οδηθ 1 ψ ἢ απ αγηιν." τγρίθγδθϊο 18 
[(ῃΠ6 ἰγαηβἰδίίοη οὗ Ποάιϊγιάρα, “ἃ ραγίγ." Βυῖΐ 1} 18 
ἰἰοαβ ποΐί σϑρσγοβϑθηΐ ἴπ6 ίογοθ οὗ ἴΠ6 δτγίίςϊθ, σῇ οὶ 
ΙΏΔΥ Ὁ6 (ἢ18 ΘΧργοδϑθα : ““ [ῃ6 ῃ σϑη6 1 ὕρ νι ἐλε 
ὈΓΟ658 Ὁπάθγ ΤΥ σοιηπηδηά." 

τς 9ῆ. ἐξειλόμην, ““ τοβου6ά, ἀο]νογοα ἢϊηὶ ἔτγοπι {ΠΕ ΙΓ 
ἤιγγ.᾽᾽ 1 νουϊὰ σοηρᾶγα 8ἃ Κιηάγεά ρββϑϑαρα οὗ 
Μαίοδυς9 Βποῖογ ἀρ. (οτρ. Ηἰβι. ΒγΖ. Ῥαγὶβ8. 78 Ὁ. 
ὑποφθανάντες ---- οἱ ἐν ταῖς ἀξίαις ἐξήρπασεν αὐτὸν τῆς 
ὀργῆς τῆς τοῦ δήμου. 

27. μαθὼν ὅτι Ῥωμαῖός ἐστι. ΤῊΪ5 866 π|8 (0 [06 
σΟΠΓΓΑΓΥ ἴο ἴΠ6 ρῥἱαίη ἴδει αῦονθ παγγαίθα ; Ἐ ἰογ 1ἴ 
88 ὨΟΐ ὉΠ1]] αἰἴϊον 1,γϑῖαβ πδά γοβοιιδά Ῥαβιὶ {πὶ ἢ6 
ἰδαγηΐ ἢθ ψὰ5 ἃ Βοιηδῇ : δεύονγ'α ἐλδαὲ ἢδ τπουρῆϊ ἢς 
νγ8 δὴ Εργρίίδη. Νοῖν ἴῃ ΟΥΘΓ [0 τϑπιονα ἔγοπη 
1,γ8185 (6 5ιϊσπια οἵ ἃ ρεέέν ζα͵δὶἔψ, τῆν (οπηπθη- 
ἰαΐοτβ ([δοϊ ηρ ἰλνουγαῦϊυΥ Ἰηο]! ρα ἰο πῖπι ον δΐβ 
Βυηδηδ δηά υπρτρῃς σοπαποὶ ἐοναγάβ Ραι), ἄδν δα 
ΨΆΓΙΟΙ5 τη 6 Πο48 οὗ τοσοηο Πηρ [ἢ6 σοηίγεααϊοι πῃ. 
ΘΟΙΏΘ, 85 (Ἰογίουβ, σου ἃ ἰοῦ (ῃ6 ῥιιποίιδίίοη 50 88 
ἴο τιᾶῖα 1 γ]6]4 ἃ 56η86 ἴο {π6 1Γ ρᾷγροβθ. Βυΐ {Π|18 
8 ἴοο νἱοἰοηΐ 84 ργοσθάυταε ἰο 6 δήάπηιιίθα. Οτοίυβ 

᾿ δηδ (βίο! Πο τοϑογί ἴο {π6 ἱπρθηϊοιιβ οχρϑάϊθης οὗ 
Τοβοϊ νης [ἢ 6 ρΡΑΓΕΟΙΡΪ6 ἰηΐο {Π6 νοῦ δηά ἃ κα. Βυΐ 

ἘΞΑΠΟΙδΠον ρῥγοοῦ (παὶ {πὸ Ἰείογ νγὰ5 ηοί ἐβθιοαίεα Ὁγ 5. [αἱκο; 
ἔον οἴπογννίδο ἢ6 νοι ]ὰ ἤᾶνο δνυϊάεα (18 σοηϊτδαϊοιίοη. ᾿ 



ΑΟΤῷ ΟΡ ΤΕ ΑΡΟΞΤ1Ε5, ΟΗΑΡ. ΧΧΙΠΙ. 127 

Ὁη1688 6 γοηάον ἔμαθον “1 αὐέογισαγἦδ ᾿οϑγηῖ," 
(νῃϊοἢ σδηηοὶ Ὀ6 ἰοϊογαϊθα,) (δὲ τηοϊηοά ν}}} ἢοΐ 
ΒΟΥν [Π6 ΡιΓροβθ. Τῇ ψῇο]6 18, ΠΟ ΘΥΘῚ, ρΓθοδ- 
Το 8 δηὰ υὑπουιςα]. Βοὶ8 δι. 4 οάαγιάρα {πίηκ 
(Παΐ Γ,γ818459 ΟὨΪΥ σοηίουηα5, ᾿ηϑανογίθη]γ, [Π6 {ἰπ|6ς 
οὗ ἀδ ΝΟΥ ; βίης ἢθ ἀα]νεγεα Ῥδὺϊ ἐιυίοσθ. Βαϊΐ 
[18 ἀρ ωνθα σου] ἃ βοάγοοὶυ 6 δοοι ἀθηΐδὶ. 68 
τησϑί, αἰτοῦ 4}}, γοΐδί ἢ ἰἢ6. ψογάβ, δῃὰ ρϑγι [ἤδη (0 
τοῖδϊη (Ποὲγ {Ὁ}} 5860η86. [,γ8ῖ48 νοπίιυγοά, [Ὁ Β6 615, ἴο 
ἴΔΚ6 ἃ {π||6 πηοῦα ογο ἴον Ζραὶ πη ΘΠ οὗ ἢ]5 
ἔθ! ον οἰ Ζϑη5 ἐπ δη, ἴῃ 80ΓἸ οί 659, πα πηοεϊϊοά. Αϑ, 
πον ΟΣ, ἢἰ8 σοηάιοί ψΜ88,. (πγουσῃουΐ (ἢ6 γτοϑὶ οὗ 
1{Πη6 Ὀυϑίηθ88, 80 ἢππηδῆθ, πα! οἸου 8, ἀηἀ ΘΟΥΟΙΥ ΨΑΥ 
ΜΟΥ οὗὁἨ ἃ ρυῦ]!ς βιῃοίίοηδγυ, νὰ τησϑὲ οΐ νἱδβὶϊ 
(18 ἰᾶρβ6 ἰοὸ βϑυθγεὶυγ οἡ [18 θα. Α8 ἴο ἢ 8 
οοποραἰπιθηΐ οὗ {π6 δος ἰΠαΐ Πα δά σαιβαα Ραιυὶ ἴο 
6 βίγσαρρϑά ἴο {Π6 ΤΠ ῬΟΝ ὯΟ ΟἿΘ ΟδΔῃ 115} 
ίαπηθ ἢϊπὶ ἔοσ πὲ ; ἐῃουρῇ, 1{{}}}8 ἢδα σοπγα ἴο {Π68 
οἂΓ8 οἵ Κ ΙΧ, 1 ψουϊὰ πᾶν ἐδβίγογθα {{Ππ6 ΟὨΪΥ 
ΘΧχοιι86 ἐπὶ 1,γ8148 οουὰ ἤᾶνα δανδηςθα ; ΠΑΠΊΟΪΥ, 
{παι 6 δα ποί Κπονῃ Ρϑιι!] ἴο Ὀ6 ἃ Εοιηδῃ οἰ ἰΖϑῃ. 
δο ἀδηρογοῦβ ἰ8 1ἃ ἰο ἀσνίαϊθ δνϑγ 80 ἐ {16 τοι {{16 
ραΐίῃ οἵ ἰγυίἢ, ἰο στα εν ΔΗΥ ΡΘΓΓΥ νϑη Υ, ΟΥ 856γνβ 
ΔΗΥ͂ ἰ(ΘΠΠἸΡΟΓΔΓῪ ΡΌΓΡΟΒΒ. 

᾿ς Φ0, ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ϑητημάτων τοῦ νόμου. 
δὸ 925, 20 ὃς 29., Δηά Φ0, 8. ΤῆθτΓα 15 ἃ 851} 7 ῥ88- 
8ᾶρ6, ἴοο, ἰῃ Ψοξερῇ. 628, 88. ἂν δὲ γένηται τις ϑήτησις 
περὶ τῆς Ἰουδαίων ἀγωγῆς, ἀρέσκει μοι κρίσιν γένεσθαι 
παρ᾽ αὐτοῦ. 

40. μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου ---- ἔχοντα, “““ἴο 116 ὕπο Γ 
Ὧο ϑοσυβαίίοη ;" δευϊναίοηϊ ἴο ἐγκαλεῖσθαι. ὅδε Κγρίε.. 
ΤἼΘ οχργοβϑίοη ἄξιος θανάτου 18 οἰϊ6α ὈΥ ΚΥρκθ ἔστι 
Τοιμοϑίμθηθθ δηὰ 1 ποίη. Οὗ ἄξιος δεσμῶν (86 
Οοιμηρηίδίοιβ δάιιοσθ ἢῸὸ δχϑρ!)6.. [{ οσοιτ8, 
μοόνανογ, ἢ Ηδγοάοί. 8, 145. ἀδικήσαντα οὐδὲν ἄξιον 
δεσμοῦ. 

80. μηνυθείσης --- Ἰουδαίων. Β6Ζδ ἤδΓΘ ΡΓΟΡΟΒ68 ἔννο 
οοπ]δοίαγο8, πο (ἢ 6ν, πονανογ, οὗ τ οἷ 18 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ, 
ΜαικΙδηά {πη Κ8 ἰἤογα 18 πὸ αἰ ΠΟ ΠΥ ἴῃ ἢ 6 ξέϑϑαρε 
1{ τ! γ ροϊπίςοα, δηά βυρρ!16 ἃ. ἰπὺ8: Μηνυθείσης δὲ 
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μοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ἄνδρα [αὐτὴν]. μέλλειν ἔσεσθαι" ὑπὸ 
τῶν ᾿Ιουδαίων, ἐξαυτῆς, Κο. Απάὰ ἢ οὐβόγνοβ {πὲ 
ψγὨδί 8 τ15}18}}ν μελλούσης 18 Οἰδηροά ἰηΐο μέλλειν, 88 
1{ ([Π6 ραββᾶρθ δή Ὀεριη 1 80ΠῚ6 ΟΙΠΕΟΙΓ ὙΔΥ͂, 89 
μηνυθέντος δὲ μοι ἐπιβουλὴς εἰς τὸν ἄνδρα μέλλειν ἔσεσθαι 
ὑπὸ τῶν ᾿ἰουδαίων. δ (ἢδη τϑηάογβ: “Βιιΐ Πδνὶηρ 
Ὀδϑη ἰηΐογιημθα {πὲ (Π6 τηδὴ ψουὰ Ὀ6 ν αν διὰ ὈΥ 
{ἢ 2968, 1 Πᾶνα ᾿πηπ]θἀϊδίο Υ βεηΐ ἢϊπὶ ἴο γου;,᾽᾽ ἄς. 
1 Λιογα γ, “ Βιυῖ ἃ σοῃϑρίγαου ἀρδιηβῖ {Π6 τηδη Πανίηρ; 
θεθη ιοῖ ἴη6, (ῃδι 1 ψοι]αὰ 6 Ὀγ (Π6 968, 1 ἢανα 
Πα] α]δίεἸγ," ὅθ. Κιυϊΐποοὶ ΠΘΓΘ ΓΕ ΟρΉΖΘ5 8ῃ 8Π8- 
οοἰαίῃοη. Τδογα οὐρῇ, 6 5308, (ο ἢᾶνθ Ὀθϑη νψγχὶζ- 
(6 Οἱ 6 Γ μηνυθείσης --- μελλούσης ἔσεσθαι, οΥ μηνυθέν- 
τὸς δὲ μοι ---- ἐπιβουλὴν μέλλειν ἔσεσθαι. Απά ἢ6 τοῖεΓε 
(ο ἢΪ8 ποΐα οἡ 4Ζοῇ. ἴ, 4., δηά 4380 ἰο Πανὶβ οῃ (85. 
Β. 6.1, 17. δῃηὰ Ηἰἴβι. Β. Αγ. (.β 25., δπὰ ἢΐ8 ποῖβ 
οἡ Αοἰϑ 1δὅ, 25, δ εεἰβίθιη σοπηραγθ Τῆυογά. 4. 89. 
μηνυθέντος τοῦ ἐπιβουλεύματος ὑπὸ Ν᾿. ΟΥ̓ (Π6 υ86 οὗ 
μέλλειν ΠῚ ἃ διίυτο, ἢ6 δά άιισοβ8 ΤΏΔΠΥ ΘΧΔΑΠΊΡ[68 
ἴτουιῃ ἴῃ6 Ὀοϑ ψυοΓ8. [Ὁ 18 Θβρθοῖδ! νῦν ἰγοααθηΐ ἴῃ 
ΤΠυσγ 468. 

80. ἐξαυτῆς, ΠΠςΘτΑ ΠΥ δἰγαὶρλέιυαν. 
81. ἤγαγον διὰ τῆς νυκτὸς εἰς τὸν ᾿Α. Ετοπὶ (ἢ6 

γοδί Ὀγον νυν οὗ {8 βθηΐθβηςθ, δηά τΠ6 :πηρογίθος 
ἠον]θάρσε 6 ἤᾶνα οὔ πα ἰορορταρῆν οἵ [Πδἰ ραγί οὗ 

Ῥαϊοβίίηα {πΠγουρἢ  Ὠϊοἢ [Π6 τοδαά πηιϑὲ ἤᾶνο ραββϑά, 
Οὐοτητηθηΐαίοῖβ βοιηθνῃαΐς ΑἰΒῈΓ ἴῃ {Π6ῚΓ ΧΡ δηδ- 
(1οη8 οὗ (πΠ6 ρᾶϑβϑᾶσθ. Ἠονανογ, ἔγοιῃ (ἢ 6 ΣΕ ΠΘΓΆΓΙΘ5 
θγουρδμέ ἰογναγὰ ὈΥ (ῃ6 ἀΠΠροηςο οὗ Ἐεἰδηά, τα δα 
ΘηΔὈΪΘα ρῥγουςν σογγοο Υ ἰο γος θοίἢ (Π6 τουΐα δηὰ 
{π6 βίᾶροβ οἵ ἰζ ; παπηοῖν, ἴἰο ΝΘΟΡΟἹ 8 ἐπϑηΐγοῖνο 
ΤΩ 168, ἴο Γγάάα (οΥ Ὠ᾿ο5ρο}18) ἔθη, ἴο Απεὶραίτὶβ ἴθῃ, 
ἴο (οβαγρᾶ βἰχίθβεῃ. Βιυΐ ἐογίγ-ννῸ τ1165 σου ]ὰ βθϑτὴ 
ἃ ἀἰξίδῃοθ ἴοο ργθαΐ [ἴῸΓ οὴθ πιρῃϊ, αν ϑυρροβίηρ 
811 (ῃ6 ταρὶ ΠΥ οὗ ἃ ἰογτοθὰ πηᾶσοῆ. Απά γοὶ τῃ6 
ψογάβ ἤγαγον εἰς τὴν ̓ Α. β66ῃ ἰο οἶδ᾽πΊὶ {1118 Β6η86; δῖ 
Ιοφβϑῖ 0 Οἰ6γ σουὰ ΡῈ {δπουρῇΐ οὗ ἰῃ 4 (]δβϑίοαὶ 
ὙΓΙΘΓ, 

Μοβὶ (Οὐομπμηοπίδίοιβ, ἃ8 Βοϊδηάᾶ, Βίβοοο, Ποά- 
ἀπᾶρο, ϑομ]θυδηογ, δηα Καυϊποοὶ {πη} 1 15 ποῖ π6- 
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ΘΘΒΒΑΓΥ ἴο0 ΒΌΡΡρΟΒα {πᾶϊ ἢ6 Ψ8458 σοηνουθα {ΠΠ|Ππ6ὺ ἴπ 
οὁη6 Ὠἰρῇϊ : δῃὰ ἴῆἢδν γϑηάθγ (6 νοσαβ ὃψ πὶρῆέξ, 1. 6. 
Ὀγ {186 ποχί πἰρῃξς, Βιι 1 σου]Ἱὰ ον πηθᾶῃ ἐπ ἐδ 
σοι 786 οὐ τῃ6 παχὺ Ὠρῃς; ψῃϊοἢ γσμ!, Ὀ6 ἴοο ἐοπᾷῷ ἃ 
τ ἴο ον. [{ {ῃογϑίογθ δρρθδγβ βου ἴο υπάρι- 
βίδη(ἱ διὰ τῆς νυκτὸς οἵὁ [Π6 ηρσῃ οἡ ΨΠΙΟὮ (ΠΥ 86 
Ουΐ, ΠΔΠΊΘΙΥ, ἃΐ Ὠΐπθ οἾἾοοΚ. Απα ρϑγιαρβ 0 
ΠΊΟΙΘ 15 πηθδηΐ ΟΥ̓ [Π||8 Ἔχργοϑϑίοη (ἢ ]Οἢ 86 θ8 ἃ 
Ρορυΐᾶγ οἤθ) {Π8η {πῶ {παν σοηνογαα Ραὺ] αἰ πὶσ ἠέ 
ἔοπρ' ἐοισαγας ΑὈ1ρΑ᾿Γ15, δηὰ γενεὰ τἤθτα ψὶτῃουΐ 
Βαϊ ησ. Νονν, 85 ἴπϑυ τηϊρῇξ, ὈΥ ταρί ἃ πηδυο ]ην;, 
(ἢ σἀναίγυ Πεϊρίηρ {6 1η! ἈΠ ΓΥ.) αγεῖνα {06} ὈΥ 
ἴδῃ οἵ δἰθνβη ο᾽ οἴοοκ, δῃα 88 Ὀγ ἴγ [ἢ σγεαέεν ραγέ οἵ 
(ῃ6 Ἰουτου ψου ]α θ6 γϑ}]}γ {18 ΔΟσοιρ]151164, {Π6 γ 
τσ Ὀ6 8414 ἰο ἢᾶνα σοηνονθα μα {{ΠΠ{Ππ6’ δια τῆς 
γυκτὸς. Τ6 γϑπγαϊ ϊηρ ρᾶῦῦ οἵὁἩ [ΠΔὲ ἀΔΥ ψου]ά, οὗ 
σουγβα, Ὀ6 ἀονοίοα ἴο τοδί, Ὀοίῃ ὈγῚ Ῥαὺ] δηᾶ ἢ18 
σΟΠΊΡΔΗΙΟΏΒ: 8η4ἃ Οἡ [6 ΤΠΟΓΓΟ (ἢ6 ᾿ΠΙΔΠΙΓΥ δηά 
Ἰδῆσοῦβ ἀδραγίθα θδ8οκ ἴο «Ψ6γιβα θη), δπα {Π6 σαναὶγν 
σοηνογεα Ρδιὶ ἰο (ϑαγθα, Τἢμ8 8}} 18 ρ] αἰ π. 

38. ἀναδόντες. Α ἴδσγτα Δρρτοριιδίθαά ἴο αοἰϊυεγίη 
ἸϑίίοΓβ. ᾿ ' 

84. ἐπερωτήσας, ἧτο. καὶ πυθόμενος. [1{ 866η18 (ῃδὲὶ 
{Π6 ρσονοῦποσ αϊὰ ποῖ ὨΠη5ϑὶ ἢ ρὰΐϊ {ἰἸ6ὸ φαθϑίοῃ ἴο 
Ῥαμί, ὈὰᾺΐ ἴο [ἢο86 ψῆο ἀδ]νογθα ἢϊπι πρ, δηὰ ΠΟ 
ὍΘΙΘ ΡῥγοῦΔΟΪΥ (86 ἔνο σθηζγΙΟηΒ πηθηιοηθα δὲ 
νΟΓ. ὁ9. 
ως 8ὅ. διακούσομαί σον. Τὴδ6 ψογὰ διακούω ῥΓΟΡΟΙΙΥ 
ΒΙση ῆρθβ ἴο ΘΓ ΔΩΥ ΟἿΘ ομξ ΟΥ ἐλογοισ ἡ ἶψ. Ἢ Ἀπτ 
1015 1564, 1ἢ ἃ [ΟΓΘΏΒΙΟ 856η86, ἴο ἀδηοία ἰαραὶ δχδιηὶ- 
Ὠδίϊοη δηα σοῃβιογϑίίοη οἵ ΔΠΥ͂ ΟΠΘ᾽ 8 οδ.}86. ὅδ66 
Ὠδυΐ. 1, 16., ϑερῖ., 20)» 9, ὅ8., ΡοΐϊγὈ. 1, 80., ΡΙαι. 
(45. Ρ. 862., ΤΠ. ». 112. (ϑομ]θαβηθι.) ὅδ66 οἵδος 
ΘΧΔΙΏΡ[68 οἱθα Ὀγ εἴ. 

85. ἐκέλευσέ τε αὐτὸν ἐν τῷ πραιτωρίῳ --- φυλάσσεσ- 
θαι. Νον {π6 ρῥγωίογιιπὶ ψν88 ἴῃ6 Παθιδίϊοη οὗ {Π68 
ΡΓονϊηοΐα] σονθῦποῖβ. 18 ΟἼσΘΓΟ ο04}18 [Π6 Ποῦ56 
ἴη ψὨϊοῆ Ψόγγοϑ, {{π|᾿ ργθῖον οὐ δΊΟΠγ, γοϑι θά, βοηῖα- 
{ἰπη68 ἀοπιια ργωΐογὶα, ψαῦ τὰρ εἰωδοι το μ: 
ΒΟΙΏΘΙΠγ658 ἀοηιϊιδ γεσὶα, χζο γεμὶα ἨἩϊεγοπῖβ ζμὶξ, μα 

ΜΟΙ, Υ͂. Κ 
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»γιίργε υἱὲ δοίεπέ; δἱ ΟἸ ΟΡ {1Π|68 5 ΡΥ γα ίογίμηε. 
(866 (ἰς. ἴῃ ψεγγ) ΕἸηΔΠγγ, (πῃ ἴθγὰ ψ 88 δρρὶοά 
ἰο απ τῃαρηϊῆορηΐ οἀϊῆςο. (866 Ῥεγίζοῃ, ἴῃ Π)188, 48 
Ργίογιο, Βγηδιβ ἀθ τηοσία (Ὠγίβί!, ῃ. 407., ΡιΕ186ὶ 
Ικχ. Αηΐξᾳ. Βοαι. Τ΄. 8. 178., Δηὰ {ῃ6 ποίΐθ οἡ Μαῖίϊί. 
47, 47.) ΕΥ̓ 'ἴἴ ἀοθβ ἢοΐ 866) ἴο ἀδῃοΐδ 8}Υ σεβὶ- 
ἄδηςβ οὔ 6 ρῥγοουγαίοῦ ψἤῃϊοῇ δα ἐογπιοτὶν Ὀδθῇ 8 
Ραΐδος οἵ Ηεγοά, θυΐ 5βιπιρὶν Πεγοα 5 ραίαοο. 'Γδί 
διιοἢ ρμαΐδοοβ σγαγα (Κα οὐγ δησίθηϊ τονδὶ ραΐδοαβ 
δηα σγδηά ᾿άγοηΐδὶ οδ8.[68) ργονϊ ἀθἀ ψτςἢ ἴον Γδ, ἰῃ 
ΟΥΘΓ ἴο βθῦν [ὉΓ ϑἰδίβ ὈΓΊΒΟΠ8, Ἔνθ (6 ργαβθηΐ 
ΡῬϑδβαβα ΠΔΥ ἰθδοἢ ι.8. 

ΓΗ͂ΑΡ. ΧΧΙΝ, 

.ς Αἴἶον ἔνα ἀδγ8 Πδἀ οἰαρβαά, ἴδ οί οἵ ργίθϑί χοϊηρ 
ἰο (ὐδβαᾶγθδ, δοοιιδ68 Ραὺ] θοίοτο (ἢ6 ρῥγοουγαῖουῦ (ὈΥ 
16 που οὗ δὴ ογδίογ οδ᾽οὰ γί} } 5) οὗ δα! ]οἢ, 
οοστυρί ἀοοίΓίηθ8, δΔηἀ ἃ ργοΐδηδίίοη οἵ (6 ἰθΩρΡΪ6. 
Ῥϑὰ! ρ]εδάβ 8 σαι86. ΓΘ ρῥγοσυγδίοσ ἀδθέδγβ τἢ9 
ἀδοϊδίοη οὗἩ (ἢ6 δῇαιν {1} (Π6 σοιηηρ οἵ 1,γβϑίαβ. ΑἸΟΣ 
ἃ ἰαρβα οὗ ἔψνο γϑᾶγβ, ΕῈ ΠΧ νδοδίθβ [Π6 ρονογηπηθηῖ 
ἴο 8 ΒΟ ΘΒ80Γ, δηἢ ἰδᾶνεβ δι] ἃ ῬὈΓΙΒΟΏΘΓ. 

1. μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας. 11 8 σοῃοταὶΥ δά οὰ 
(δι {Π18, ΠΥ [ἢ 6 πιὰ] Ιητογργαίδίλοη οἵ [ἢ Ι΄ἴσπι ἰἢ 
16 Νὲῖν ᾿οβίδιηθηίΐ, ΠΠΔΥ 8:5 ““οη {6 ΕΠ ἀδγ.᾿" 
Βυϊΐϊ (ὐοπηπηθηίδίογβ γα ποὶ δρτεϑα ἥγοηι ιυλαέ ρεγιοά 
(ηὴ6 να ἀδγβ δῖὸ ἰο 06 τοοκοηθά. Βοβθῃμ [6 σ, 
Μιοἢδ86]:5, Οἰπάοηρ δηἋ οἰποῦϑ, γθοίζοῃ [ἢ6 ἀδΥ ἴσοι 
{Π6 σδρενν οἵ Ραὰ]. Απὰ {ἢ.5, δοςοταϊηρ ἴο {Ποὶγ 
ορΡίπίοῦ, (ἢ 6 ΔοῦΒογβ σδῃα ἴΠ6 ἰδΥ δῦ Ῥδι}}5 Ἁγγιναὶ. 
Βυὶ Ηεϊηγοἢβ δηα Κυΐϊπορὶ 7056} {81}Κ 10 ἸΡτο- 
4016 (ἢδὺ {ΠΟΥ 8ῃου ἃ ἤανα υβ6ἀὰ βοῇ ὉΠ ΘΟΟΒΒΑΣῪ 
Παϑίθ, ψ ῇϊσἢ νου] δον (ἤθ πο {{π16 ἴο ἔοτῃ δηά 
ἀϊραοβί {Π6ῚῚ ἸηΘΑΒΈΓΟΒ ; 88 (1 ψου]ὰ δα) {ΠΥ 86θη ἴο 
Βανθ ἀοῃα ὈΥ εηραρίηρ (6 δϑϑἰβίδησε οἵἉ [6 ογαίογ, 
ΟΥ ἰαὰὰῷ ροθδάθσ, Τγίυ 8. 
ΤῈ οηΪγ τεοκοπίηρ ἰῃδἴ σδῃ ὃ6 }81Π64,,18 (ηδὲ οὗ 
ἃ [δρίἀς, Μοποοδιυκ, Ὠϑοάάγιάρε, Ηοίηγιοἢβ, δηά 
Κηϊποεὶ : νἱΖ. ὥ3 οηι Ῥαμῖς αγγίυαί αὐ (όδαγεα. ΝΟ 
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18. 18 δοβοϊυΐοὶν τοαυϊγοά ὈΥ ῥγοργίθιυ, βίης {πᾶ 
νογάβ, θοὶηρ ὉΠ]1π}116ι}, ΘΔ ἢ ΟἾΪΥ Ὀ6 τοίογγοα ἰο νῆηδὶ 
1πηπηοαἀϊδέε! ν ργθοθάαα, ᾿ 

1. οἵτινες ἐνεφάνισαν, 8501]. ἑαυτοὺς. 8.566 Τοῆ. 14., ΦΩῷ, 
δῃά Εχ. 88,18. Τὴ ψογὰ ἀθηοίθβ οοπραγονο, Δα ῖγΘ 
Δ] αιιθαὶ; δηά, ἰπ ἃ ἔογθηϑὶς 86η86, 15 υϑοα οΥὉὨ [Πο8Ὁ 
ΠΟ ἀρρεαν δεζογδ ἃ γυάρο, Ὀγίηρ (Π6ὶγ σαι ἴο ἢΐΠ], 
διε. (Κυΐϊη.) ὅδὸο «ἷδο ἴδε Ψυὶρ., ΒεΖα, ΟἹ ἢ, δηά 
Ποδάγρα. ΤΠΟΓΟ βθοῖηβ {{||6 ἰο Ὀ6 88 ἔῸΓ ΟἿΓ 
ΘΟΙΏΙΏΟΏ νογβϑίοη, 0 ἐηϑογηιοά (ἢ 6 ρονθῦηοῦ ἀρδϊηϑὲ 
Ραυ]. Βοβίάἀθβ, (ῃδί ροϊηῃΐ 15 1.8ὲ δἴϊογ ἰουοῃδα οη. 
Ηδὰ {ἰδδῖ ποῖ ὑθδθθῃ 6 ς486, ἐνεφάνισαν τη ρΐ ἤδνθ 
86 τἢ6 τηρϑηϊηρ ἴῃ αυδϑίίοη. δα [ἢ6 ἢοΐβ 8 0Γ8 
οἡ 28, 15., δηὰ Κ᾽ εἰβίθι ἢ 8 δχδιρ]65 ἴῇογθ. Ὑοΐί 1}}18 
5686 15 δΔαορίοα Ὦγ Ργίοφουιιβ, Ο σοί, δηα ᾿Υ οἴβ. ; 88 
1 8 ΤΟΥ νυ ὈῪ Απημοηΐα8, ψῆο βυθδι 5 διδασκα- 
λικὴν χάρτην. 

ὡ; ἤξβτύλλος. Α σοηίγδοϊς ἔογηι οὐ ΤΥ 8 ; 88 (ἃ- 
{}}ὺς ἔτοτῃ (δί5. 18 185 ἃ ἢδηθ ηοΐ υπίγοαιποπὲ 
δηγοηρ ἴἢ6 ΒοΙϊηΔη8 ; ἃ8 Ψ1}} ἀρρϑᾶγ Ὀγ Ῥοίβίθιη 
Γοίογθησθῶ. 

Ἔδε 968 Ὀείΐηρ βιυδ]οοϊοα ἰο [Π6 Ἐοιηδῃ ΘΠΊΡΙΓΘ. 
σ γα ΟὈ] ρα ἰο ττδηβδοῖ {61 ἰδ ΔΗ͂: δε [Π6 
Ἠοπιδῃ ΤΠΆΠΏΘΡ: Ὀυῖ, Ὀοϊηρ {Π||6 σοηνογβδηΐ ἢ 
{πῃ Εσιηδη αν, δῃηὰ (Π6 [ΌΤΙ οὗ {ἢ «Ζπτὶβὲδ, 1 νά 
ΠΟΟΡΒΒΑΤῚ [0Γ (δοίη, ἴῃ ρ]οδάϊηρ 8 σα86 θοίογα 8 
Βοπιδη τηδρ᾽βίγδίθ, ἴο ΘΙ ΡΙΟΥ͂ [Π6 δββϑἰϑίδῃησθ οὗ β80π|6 
Ποία ἰανγοῦ 8Δη6 αὐἀνοσαΐθ (85 118 ΓΟγί]] 5), ψν ῃῸ 
τ 5 ψ16}} νογβθαὰ 1η (ῃ6 τεακ δηὰ 1[,ἰ]η ἰδηρυδρθδβ, 
866. Οὐ δρίοι!. Ρ. 8256. Ῥωτώρ, ἰηάἀ 664, 5ρῃι:ῆθθ 
ΡΤΟΡΘΙΙΥ δῇ ογαΐίον" οὐ δρθαΐεν, Ὀυΐϊ 1( 4150 ἀδηοίββ 8 
ρίραίον , 48 Ὦθτο δπά ἴῃ δ Ψ. Η.9, 19., 30, 
Ὠ]4]. 8,18. 866 (ῖςος. ΕἸη. ὦ, 6., Νερ. ἔρδιμ. θ6., δηᾷ 
Φανθηδὶ 1, 44. ]η 8}} (ῃ6 ἘιοπΊδη ῥγονίηοθβ (ἢ 686 
γἠρέογεοα ἌΟΥΟ ἰουπά, ψῇο ἀσνοίοα {ποὶνς {πη|6 δηά 
συγ το ἴα ρῥΙεαάϊηρ οὗ σδυ568, δηά ἰγδηβδοιηρ, 
“οἴπας θυβίηα85 ὈΘίογα (ἢ 6 ργονίηςῖαὶ οουγίβ, δηα (ἢδὲ 
ἴογ ῃῖσθ. ὅο [ρει . ΑἸοχ. δον. ς. 44. 1ῃ ῥγο- 
ν᾽ ηο 8. ογαΐογιθυ5 ἐογθηβίθυ8 τυϊίπα ἀδίυ τ, ρ]6- 
Τίβαμα οἰΐδι δηηοηδβ ἀαθαϊτ, 4108 σοηΒι1{|856ῖ ργαεῖθ 

κα 
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δβεγθ. Αρά ἔγοπι (ἰς. ΡΓο (αἰ ο Ὁ. 80., ᾿ξ ἀρρϑᾶγβ 
{Π81 πιδν Βοιηδῃ γουίη8, ΨηοΟ ἢδε] ἀδνοίοα {ῃ6ῃ}" 
86Ϊνοβ ἰο ἔογθρηϑῖς Ὀυϑ:η 655, 86 ἴο ΓΘΡΑΙΓ (ο {Π6 
Ργονίηςθ8 ψιῃ 1Π6 σοη81:}}8 δῃηα ργβίουβ, [ἢ ογάογ, ΒΥ 
τηδηδρίπρ; (Π6 σαι.868 οὗ (Π6 ργονίηοῖα 8, ἰο ἢϊ [ἢθπ|- 
β6ῖνθβ (ὉΓ πιοῦα ππρογίδηξ οἢ68 δἱ βοιηθ. (Κυϊη.) 

, 8, Τα ἰἰγο] !ηρ σοηπΊ 668 118 Ὠαγδηρια ψ]εΪι 
Ργοίαβε δάυϊδίίοη οὗ (6 ργοσυτγαίοσ. [{ 15 ποί [688 
ΓΘ Αγ Κα Ὁ ]6 ἰπδη ἴγαθ, ἰ(ἢδὲ (485 Ποάάτιαρο οὔϑαγνθ8) 
“ Αἰπηοδί Ἔν θγῪ ψογὰ οὐ 118 ογδίίοη 15 [3186 : (Π6 δοςι- 
βδίίοη οὗ Ῥαϑι!], [Π6 δῃσοηλυιη οἵ {Π6 ρονοτγημηθηΐ οὗ 
ἘΘΙΙχ, δαπά {ἢ6 ἀδοϊαγαίίοη οὐ 4 ἰανίαϊ ᾿ηϊθηςοῦ ἴῃ 
ψυδί ἰῃογ δα ἄοῃα δηά αἰἰειηρίοα," 

ΤΗδ ρΐδη οὗ {Π6Ὸ ογδίίοῃ 18 ἐῃ8 ἰδ] ἄονη ὈΥ̓ 
ϑοῃοασίίραῃ : “ [{ σοῃδίβί8 οἵ ἴἢγβα ραγίβ : Εἰχογάϊι τ, 
Ῥγοροϑβί[οη, δηὰ ΝαγγαίίΊοη. 16 Εχοσγάϊαμῃη σσῃ- 
(Δ18, 1858{, Δὴ Θησοπλπη οΟἡ [6]1χ (νογ. 8). ΦαΪγ, 
βοιῃϑίπίηρ ἰο σοῃοι!]αία ἢϊ8 σοοα ν|}} (νον. 4). ὙΤὮ6 
Ῥτγοροβίἐίοη 18 ποῖ Ὀγουρῆϊ γι αγαὰ ἴἢ ΟΧΡΓΘ885 (ΘΓΠΊ8Β, 
Ῥυΐ ᾿π|ρ]164 (ὅ, 8). Τα παγγαίοπ 6 ἢδνα ἴῃ 5---8. 

8. πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ, Ὀεοίηρ, ὈΥ 
(Π6 6, ἴῃ {Π6 Θη)ογπιοηὶ οἵ υἱηάϊδέυγθοα ρθᾶοα δηά 
{τδηᾳυ} ΠΠγ." Ὑοτγϑίυ8, Ῥγίσθυβ, δηὰ οἴποιβ, σου] ά 
ἰἰογο ἴδ Κα εἰρήνη ἴῃ [(8 {Ὁ}168{ 8Β6η86 οὗ παέϊοπαί ργο5- 
»ρεγείψ δὰ Ὠδρρίηθβ8. Βυΐ 1 δ88θηΐ ἰο Κυϊηοεϊ, 
{π4ι 10 πιᾶν 8ι}Ἐ{} πθ ἴο υπαογβίδης ἰΐ ἴῃ 118 ϑγορεν βὶρ- 
ηἰβοδίίοη, 848 ἀοϑιρηδίηρ τοδὶ δηά 4] 6 (Π688 ἔσο (ἢ8 
(τοῦ 68 ἀηάθν ψ ῃϊοἢ {ΠΘῪ δα Ἰδδουγοα οὗ ἱπιρο8- 
ἴοΣβ, γοῦθογβ, Ὀτίραπάβ, δηα τγϑθ6]8. 

Κιυϊΐποοὶ ψν6}} οὔβεγνϑβ (δὶ [ἢ}]18 Βρθᾶκοσ σοί βργαίθς 
ΔΙ 88 (6 αμέλον" 9 Ῥρϑαςθ, Ὀβαδδιιβα ἢ6 νγ88 ροίΐῃρ; 
ἴο δοοιι86 Ῥδὺ] 8ἃ5 ἃ ΜΌγΚΟσ οἵ β86αϊἰοη, ἀπά ἃ ργο- 
τοῖο οἵ ἀϊβίυγθδησοθθ ἃπηοὴρ {π6 68: δηὰ ἢ6 
{μογοίογα [468 {8 88 (Π6 ργωϊμαϊμηι οἵ [118 ογαϊζίοῃ. 
Νοῖ Ψ88 {πΠ6 σοπῃρ] πθηΐ ψ ἢ ψϊοἢ μ6 οηάθανουγβ 
ἴο ςοηοϊ!δία ΕΘΙΙΣ ὉΠη80140]6, βίποθ θη ἃ ῥγὸ- 
νίησα 18 [ἴῃ ρ68ς6, 1 τοΠουηάβ ἴο (ἢ6 ογοήϊὶ οὗ 186 
Βδονοιῃοσ. ἢ : 

Ἐ 80 ὈΪρίαη.1, 18. ἀ6 οἤδεῖο ργεββι 18. Οοηρτιῖ δοηο εἰ ξιανὶ 
Ῥγθϑιαϊ, υἱ ραςαίδ δἱ[ ργονὶποῖα.Ό Ῥωίσεβιϑ ἀπὰ γεί8. {Ππϑἰγαΐα δοί(ἃ 
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Ὑ εἰδιοίη σϑηαικβ οὐ {π᾿ δάἀυϊαίίοη σοηίδί θα ἱπ 
[Π686 ψογά8. ““ Εὸγ {που ρἢ (58γ5 Π6) Εδ!1χ ἢδά ρυΐ 
ἄονῃ (6 Ἐργρίίδῃ [2186 ργορῃβῖ, δηὰ βϑιιρργοβϑβθά 
ΤΟΌΡΘΓΒ, Ὀσρσδηά8, δηα ΓΕρα 8, 80 Φόβερὶ.. Αηΐ. 20, 8, 
4. τούτων (3.1). γοήτων) ὃ Φηλιξ πολλοὺς καθ᾽ ἡμέραν 
σὺν τοῖς λησταῖς λαμβάνων ἀνύρει, γεῖ 6 ἰοἴδ ἃ στοδίεν 
ΤΟΌΌΘΓ ἰπ δ: π186 1. ΝΝΝ 

9. κατορθωμάτων γενομένων τῷ ἔθνει. Κατορθόμα, 
ἔγοτῃ κατορθόω, ὈΥ͂ ἃ τηρῖδρμοτ, ρογῆαρβ, ἀογίνοα ἔτοπι 
δοιυέϊησ," 5] Ὁ 65 ““ (ο (Δἴκ6 ἃ βίγαϊσῃξ σοιιγβα ἄονῃ ἴο 
1Π6 6η6, ἴο σοπάμοί 8 ΔΗ͂ΔΙΓ ῬΓΟΒΡΘΓΟΊΒΙΥ ἴο 115 [6Γ- 
τηϊηδίίοῃ, ἴο ὑτίηρ 11 ἰο ἃ ΡΓΟΒΡΘΟΓΟΙΒ ἰ8806, ἴο Ὀ6 816- 
6551] 1 11, Τῆι κατόρθωμα 15. 1Π6 ἐλὴπρ ὄνοι ἠέ 
ἴο ἃ 5:10Ο658[1}] 1353:16. [{- νγ)ὰϑ ΔΡΡΙΙΘα ῥγίης ρα Υ ἴο 
ΑΓ Κα δοἢ!νθιηθηίϑβ; 88 1ἢ 5080). ΡΙηά. γί. 10, 84, 
ἀνόργητος ἐπὶ τοῖς αὐτοῦ κατορθώμασιν εἴη ὃ θεὸς---ς ἂν 
πάλῃ ἢ δρόμω, τόλμῃ τε καὶ ἀνδρείᾳ νικήσας τὰ μέγιστα 
τῶν κατορθωμάτων δέξηται. 940 0]1οἢ. Ν΄. Ῥγίῃαρ, 86. 
τοῦτο μὲν οὖν τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ τῆς ἀνδρείας κατόρθωμα. 
ΡΙυΐ. Ρ. 177 ο. ϑοπιηοίη68, ἤονψανογ, 1 5 υ864 οὗ 5υ6- 
Ο655[1}} ρο ἐἰἸςαἱ πη α81}Γ68; 88 ἰη Τ πυσγά. 2,68. ἃ κατο 
θούμενα μὲν, τοὶς ἰδιώταις τιμὴ καὶ ὠφέλεια μᾶλλον ἦν" 
σφαλέντα δὲ, τῇ πόλει ἐς τὸν πόλεμον βλάβη καθίστατο" 
ὙΠ6ΓΘ κατορθούμενα 5Βἰσηϊῆθ5 ὀγοι ἠέ ἐο ὕδαν, Ὀτουρπὶ 
ἴο δας όδεθία! [ΘΓ Δ .ΟὉ ; ΟΓ, ἃ8 ϑοχί. Ε)ρ. δὰ [ορ. 
1, 1ὅ8. ἀοῆπεϑβ ὅπερ πραχθὲν εὔλογον ἔχει τὴν ἀπολόγιαν. 
Βυΐϊ (6 ΜψοΓΙΩ βοιηθίμηθβ, 1ηὴ τἢ6 ἴδιμ! 7 βίύγ]6, ἀ6- 
Ποίθα ΠΊΘΓΟΙΥ 8:10 06 58,Ἠ ὈΓΟΒρΡΟΓΙγ, ἤθη {πιηρδ ρΡῸ 
τρῶς, (σδουΐ αἀἴγθοῖΥ δανογίιηρσ ἰο 16 δυο ῦ οὗ 
Ρἰδη6Γγ); δηὰ 18, 1 {Π1πηκ ψἢ Βρ. Ῥθᾶγοο, 158 (ἢ6 
8686 ἴῃ [Π6 ῥγϑβθηῦ ρᾶβϑᾶρα. Ὑεί ΤΥ] 8 (16 ΠΙΔΥ 
Οὔβθγν 6) [Δ Κ68 σᾶγθ ἴο 860 ΓΘ, ὈῪ αὐγθοέ ἰΘτίη8, {Π|6 

{πὸ ΡΠΓΑΔΟΟΪΟΘῪ δηὰ ἴΠ6 βεηιτηθηὶ ἔγυιυ {Π6 [Ὁ]ΠΟὐγὴπρ' ΡῬ855Δ 08. 
Ατὶδίορῃ. Ρδο. 417. ϑοδοὶ. ἐὰν τῆς εἰρήνης τύχωμεν διὰ σον. Ὀϊοάογ. 
ϑ|ς.. ὃ, 68, πολλὴν εἰρήνην πκαρασκενάϑειν. ΠΟ. 4, 555, 88. τι 
ἄμεινον εἰρήνης ; εἰρήνη δὲ ἐξ ἡγεμονίας ὀρθῆς. ΡΙαῖ. ΑἸοΐδ, ῥ. 197. ο. 
ἐκεῖνοι τε διὰ Νικίου μάλιστα τῆς εἰρήνης τυχόντες. 

Ἐ ΤΠΟΓΟ δεδηιβ ΔῊ Δ]]υδίοη ἴο {Πἰ8 ἰῃ ϑεχῖ. Ετωρίν. 7, 168, τὴν δὲ 
φρόνησιν κινεῖσθαι ἐν τοῖς κατορθώμασιν, τὸ δὲ κατόρθωμα εἶναι, 
ὅπερ πραχθὲν εὔλογον ἔχει τὴν ἀπολογίαν" ὁ προσέχων οὖν τῷ εὑ- 
λόγῳ κατορθώσει καὶ εὐδαιμονήσει. 
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ετοάι οὗ (Πἰ8 ρο 68] ΡΓΟΒΡΟΣΥ ὑο Εε]χ, δἀὐάϊηρ. διὰ 
τῆς σῆς προνοίας." 

[τ 15 75} οὐβογνθά Ὀγ ὟΥ εἰβίβιῃ, {Π80 (που ἢ ΕΘΙ1Χ 
ΡυΓ ἄονῃ. ἱπιροβίογβ, Δηα βιρργοββϑαὰ Ὀτίσδηάβ δῃηάὰ 

ΤΟ ΌθοΓ8, γοῖ δ6 ΠΙΠ]56}} 88 ἃ ργοδίθυ ἡυ βαηςα (0 1Π6 
Ῥτονίηςα (ἢ 8ῃ ΒΏΥ ΟΥ δἱὶ οἵ {θη. Ἂηὰ {ἢ}18 15 7υ.ϑϊ- 
ἢρά ὈΥ τῆ6 δοοοιιηῖβ ψὨϊος “9 οβορῃυβ δηα Τδοιῖα8 
σῖνθ 8 οὗ ἢϊ8 ΘηοΓη 168, ΨὨϊοῆ ἄγον οἡ ἢϊπιὶ, ποῖ 
ἴνο ὑϑᾶγβ δῇϊοι, ἃ ἔογηιδὶ προδοῆπιθηΐ Ὀδίοσο τἢ6 
Επηροσοι, δῃὰ ποιῃίηρ θὰ. (Π6 ἰηξοζίογθησα οὗ ἢ18 
Ὀγοῦδον Ῥ41145 οουϊὰ ἢδνα ργονθηίθα ἢ]5 γι]. 

8. πάντῃ τε καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα, μετὰ πάδης 
εὐχαριστίας. Πάντῃ τε καὶ πανταχοῦ 5ιρηϊῆος αέ αἰΐ 
ἐΐηιο5 απαὰ αἰΐ ρίασοδ; Ὁ ΜὮΪΟΏ 1Π6 ΒρΘάΚΟΥ Ὠἰηΐ8, 
Ὠοῖ ΠΊΘΓΘΙΥ ποιῦ, οὐρίς ἐΐν ζασε, αὶ αἑ αἰέ ἐΐπι68, δ6- 
ἀπ ἐΐν ϑαοῖ. ΝΟΝ πάντῃ ΤῊΔΥ, 88 ΠΕΓΘ, ΤΟΣ ἴο 
ἐϊπιο; οὗ ψῃοἢ Κιϊηοοῖ δα άυςο5 Ἔχ ρ] 68 ἔτου ἴ,οῃ- 
σἰηυβ 106, 4. ἀπά 80, 2.: 580 παὲ {676 15 ὯῸ Γεβϑοῦ 
1 Ῥγιοθα8) ἴο γοδὰ πάντυτε, ἴσο ΟἿδ6 ΟΥ ἵν 
δ», ῬΏΙΘΙ 15 αν ἸἀΘΏΓΥ ἃ ρ1σ989β.0. ὙΠΘΓΘ 18, Τἴ ΤΩΔΥῪ 

Ὀθ6 ορβογνβα, δὴ οἰθρῆσθ ἰ8 πῃ! τἰηρ [Π6 ἔποο (ΘΓ, 
ὈΥ ἃ βοτί οὗ ραγοποπιαδία, οἵ ψὨοἢ ΔΩ ΘΧΑΙΡΪ65 

 Ἀ [|8 οὐϑεγνοά Ὁγ ΕἸδπεν [Πδὶ ““(Π οἰὰ Ἐοτηδῆῃϑ ιι5οἀ το] σ᾽ ΟΞ 
ἴο δϑοσῖυθ τῃεῖγ κατορθώματα ἴο {πε σοά8, Αηά πα ρἶνεβ Ἔχδηιρ]αδ 
οἵ Ῥορΐοοϊα, Οοωηΐυ8, δηἀ δοζηδ 88 'οῖν ἀοννῃ 889 Τίζυβ, ττῦῆο αἰίτὶ- 
Ὀυϊοὰ ἢ 5 διῃοοεθθ ΒΟ 6} Ὁ ἴο αἀἰνὶπα δβϑίϑίϑδηςθ, ἐβ ε ππαῷ δείϊευς ΡΑϊίοε- 
ἐγαέι8. 866 8150 (ογῃ. Νερ. Τίηιοὶ. 5. 4. Τῆυ8 (86 ϑαγὶγ Κοιηδη 
ἩϊΪεἰογίδηϑ δδογ δεὰ {π6 οδρίωγε οὗ ζαγῖ παρ, ποῖ ἴο (πε τυϊβάοια δορὰ 
ἈΠ οὗ Βεὶρίο, Ὀὰϊ ἴο τπε ροάβ; οἱὗἉὨ νυῃίο Ῥοϊγῦ. οομπλρ]αΐη8, 85 
᾿π)υϑίοο. Β6 (Πα 85 10 τηδυ, ἰΐ ννὰϑ δὴ ἰημιδίϊος ϑοϊἀοση οομημε (ο ; 
ἴογ ἴῃ αἴϊον πηεθ, τυῆδίθνεν Ὠαρρεηδὰ ριΟΘΡΕΓΟΌΒΙΥ ννυὰβ5 αἰἰτϊ δυϊεὰ 
[88 ἢεσγα Ὀγ Τ ρίυ}]} 9} ἴοὸ {π6 ρειάδηϊ σοιυηβοὶθ, ἀπὰ ἐνεη ἢ 6 τυχὴ. 
οὐ ροοά ἐμεῖς, οὗ ἴπΠ6 ρΈΠΕΓΑΪβ, νυ Ππουΐ Δ πιϑηϊϊοη οὗ (6 Πεΐϊγ." 
530 ϑϑῆδοβ, Ερ. 74. (οἰϊεὰ ἂγ εῖ5.) Οοηδιίθθα πιυ]τιτ δα ἀθῦογα 
εἶ, ουἦιι8 δὐπηίη ϑΓδι ἢ 6 δς ργονϊἀεητκὰ οσοηιὶρις 1}}} ρίησια οἴἴαηι. 
ΈΒί5, ἰ οοῃοεῖνθ, ἰβ (ἢ8 δοῆβα (ῃδῖ ΕἸΒΏΟΣ τηϑδηΐ ἴ0 Ἔχρταϑο, νυν σῇ 
Πα8 Ὀδθὴ αυΐϊΐα τηἰδαπάεγϑίοοα ὃν οασαγίαμε ; ̓ῃσυρῆι 1 οηικγεῖγ δο- 
φιυΐεβος ἴῃ (Π6 }ιίϊς6 οἵἉ [ε͵5 γϑιρασκ, (δαὶ ““ ([Π6 γεξεσγίωρ βυος ἐνθηῖϑ 
ἴο Ὠιίνηθ μγονίάδηοα, ΓΑΠΟΡ ΤΠ8Δ} ἴο Ὠυμπδη οἰογίβ, δβοννβ εἰϊποσ (ἢ 6 
Ρἱεῖγ οὗ 6 ρο!οΥ οὗ ἴπε ριθδῖ ἤθη οὗ δηι αι  ννῆο τοδάθ υϑὲ οὗ 
800 ἢ ἰΔηρΌαρο: ῬνἤΈΓεαβ ἀρρᾶσχοηΐ δ᾽ ἐσθ μαϊ ρου γεϊκίοη ὕγ ρεῖ- 
80ὴ8 ἴὼ ΡυὈ]ῖς βίαι ρΩβ 316 μιοοίβ οὗ ἃ ψϑδκΚ ράεγοίδιηκίβρ,. {πῆς 
σδηηοῖ ΓΔ} οὗ πιδκίηρ {μθὴ οομίοημίο]6, μαΐ ΟὨΪγ ἀπιοπρὶ δἰ! τε} - 
δίουβ, θὰ 4}} ὑγαάδηΐ, πγθιι.᾿ 
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δΓ6 σίνεηῃ ὃΥ Ρυισιθαβ δῃὰ γοἰβίοϊη ; 88 ΡΏ]]ο 604. 
οὐδαμῇ οὐδαμῶς. ῬΙαίο ΕΡἰ5βι. οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἤρεσεν. 
ΟὈτριαδΒ. πάντως καὶ πάντη, ζο. ῬοΪγθὈ. πάνξη πάντως, 
ὅχο. Ατιβίοι. Εἴη. 1, 1Φ. τὴν εὐδαιμονίαν τέλος τίθεμεν 
πάντῃ πάντως. Καὶ τὰς τύχας οἴσει μάλιστα, καὶ πάντῃ 
πάντως εὐμελῶς. δϑοχί. Εηρ. δα δε. 58. τῆτε πάντη 
τε καὶ πάντως ληψώμεθα: ἃ 102. πάντη πανταχώς. 
ϑοθοὶ. οἡ Ριηά. Ργίῇ. 8, πάντῃ τε καὶ πάντως. ῬΏὮΠ]Ο, 
Ρ. 19, 45. πάντῃ τε καὶ πάντως ἐπιτελεῖσθαι. Ατίδῃι. 
4, 4. ὡς πάντῃ καὶ πάντως καθολικοῖς" ἂς 4., 8. ἡ τῶν 
σα ἀντῃ καὶ πάντων ἐσομένων. δοχί,. Επηρ. δὰ ἴ6ρ.1, 
9208. πάντῃ καὶ πάντως" δι 869. πάντῃ τε καὶ πάντως 
δεῖ πρῶτον. 80 1Π6 [,4{1Π5 64 86,1} 67 δὲ εδίφμα ; οἵ 
Ψ ΠΟ Ῥγίσδουβ ργοάϊμιοο5 ΘχαιΏρ]68. 

8. ἀποδεχόμεθα. ΤΠδ ψνογὰ εἰρηΐῆοβ ὈῬυσρουΐν ἰό 
δοοορί δ΄ ΔΩΥ Οὔδ᾿β Παπάβ, δηὰ (ἔγοπη {Π6 δα]ιποῖ) 
ἴο ἀρβγουό; 4180, ἴο σοπιπιοπά, οὗ πνοῇ αδὲ 86 η86 
Κτοῦβ δῃά 1οθβηον δά άπισα βανθγαὶ ΘΧΔΙΏΡ68 ; 48 20- 
8Β6ρἢ. Δηῖ. 6, 14, 4. δίκαιον δὲ ἀποδέξασθαι: τῆς φιλοτι- 
μίας τὴν γυναῖκα. ῬΉΠΟ 979 ο. ἀποδέχομαι πάντε ὑμᾶς, 
ἔφη, τῆς εὐσεβείας. ἸΚαϊηοεϊ, ἰοο, οἰϊ65 Ιβοοῖ. βαῃ. ρΡ. 
6600. ψῇογα 1[ἴ [8 ορροβϑά ἴο ἐπιτιμᾷν' ἀηἀ 6046, ψΠΘΓΟ 
1{ σοΓΙΒροηἀβ .(ἴο ἐγκωμιάξειν δΔηἀ ἐπαινεῖν. 1 κ4ἀ 
ἘΌΞΘΌ. 9, 2. ῥ. 896, 6. ἀποδεξάμενος τὴν δεξιότητα τῶν 
λόγων. «“οβερῇ. 677, 44. ὁ δὲ τῆς εὐνοίας ἀποδεξάμενος 
κι τ Δ. Φοβορῇ. 1111, 40. ἀποδ. αὐτῶν τὴν εὔνοιαν. 
Ὠίορ. [,Δογι. 7, 6. ἀπεδέχετο αὐτὸν Α. δηά ἃ {|{|6 «ἴτοῦ ᾿ 
ἀποδέχομαι σου τὴν φιλομάθειαν. 

ΤὭι8β Ν᾽ 6 ἸΏΔΥ ΨΘΓῪ Μ6]] ἀἴβρθῆβ6 νὴ ἢ (ἢ σοη]δοί γα 
οὗ Υ δικοῆϑ) , σε, δίηςθ (δι ἸΏΔΥ Ὀ6 Φμερρἐϊοα ἴτοτῃ [6 
νταοθάϊηρ, σου (48 ἴῃ ΨΦο56ρ}ι. δδ6, 24. ἀποδεξάμενος 
αὐτοὺς τῆς προἀιρέσεως). [ΙΓ ΔΠΥ͂ σΠδΔηρα ψ6ῖα ἰο 86 
τη866. 1 οὐ να ΓΑΊΠΘΙ Γαδά, [ὉΓ πάντη τε καὶ, πάντῃ 
σε καὶ. πο 

4., ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐγκόπτω, “τῇδι 1 πὐδγ 
ποῖ ΔῺΥ ἰοηροΣ ([ΠΔἢ [8 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ) ΠΙΠ6γ, οὐ ἀδίδίη 
γου ἕγοπι γοιν ἱτροιδηΐ 8818. Νὸον ἐγκόπτω ὕτο- 
βοτν βρη ῆςθβ “0 εμέ α αἰξοῆ, οἵ [1π6 οὗἁὨ Βαρδγαί!οι, 
εἴψγθθη ἔνο ἰδίηρβ, ἴο δεραγαίο, 660} αρατγί, ἀδέαΐη, 

λίπον." ὅδὸο Βοῃι. 1ὅ, 22. ἐνεκοπτόμην τοῦ ἐλθεῖν «πρὸς 
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ὅὁμᾶς. 8ο, ίοο, Ἠδβγοΐ. ἐνεκοπτόμην' ἐνεποδιδόμην. 
14. ἐγκοπὴ" ἐμπόδιον. 1ἃ, ἐγκόποι" δυσ χερεῖς, 1. 6. ἰγου- 
Ὁ] βοιῆθ ρϑύβοῃβ, 0 ἀϊπαάθῦ 8. Ἴἢυδ5 ἴῃ (ἢ6 8. 
Ρ6]: “ψΠῪ ἐγομδίο γα τ τηδϑίογ.᾽ ὍῊ185 ἱπίεγργε- 
(αἰτίου (ΠΙΟἢ 8 δἀάορίοα Ὀγ Οτοῖ.) 8668 ἃ [ὯΓ τΏΟΓΘ 
βαιἰβίδοϊογσυ οὔθ (ἤδη {πᾶὶ οἵ Ναίοκῆδοιν δηὰ τηδῇ 
τοοθηΐ (οιηπηθδηίδίοσθ, ἢο 8ββίβῃ ἴο 11 {Π|6 Β6η86 ἐν 
ἐωπάονο ; 8ἃ8 κόπτειν ἰῇ Ἡροβδησογ 8Ρ. Δίῃρη. 9200 Β. 
ἢ λέγων Φαίνου τι μοι ζαινὸν παρὰ τοὺς ἔμπροσθεν, ἣ μὴ 
κόπτε' δῃ δοβιραίθγ η Αἰ θη. 878 Β. ἄρα σὺ με κὸπ- 
τειν οἷὸς εἶγε, φίλτατε, “1 566, ΤΥ ἴτε, γου τ 68} 
ἰο ἀοδίϑθη πι6." Τογοηΐ. Ηρδυϊ. ὅ, 1, 6. ΟΠ6 74πὶ 
ἀδβϑίης 608, υχοῖ, ργαίυ]ηάο οδέμπαονο. " Βυΐῖ 
18, [Πουρἢ οἰορδηΐ, ψουϊά ποῖ ἤανα Ὀθθη 80Π 0] ΘΠ] Ὺ 
ΤΕΞΡΘΟΙΓα] ἴο 80 Πρ ἃ ρϑγβοηδρα 88 ΕῸΪΙΧ, ΠΟΙ 18 1{ 
οὗ ἃ ρίβοθ νι (Π6 ταϑῖ οὗ [ἢ68 ογδίίοῃ, νν οι, 0 88 7 
ἰτυῖ!, 15 θυ μοπιοὶγ. Βαβι 465, ἃ8 γοί!8β οὔβϑογνϑβ: 
“Ἐπὶ εἴ πος [ῃἴοῪ γῃσίογίσα ἀγι]ῆςϊα, ΡΟ] Π]σογὶ 86 θ᾽ 6- 
νϑη] ἔΌγ6, ργεϑογε πὶ ἀρὰ ά οσσυραίοβ." [ἀνα {|| 
58Π16 οἰ]δοίίοη ἴο (6 σοη]δοίαγα οὗ Ηοπιβίογ ἢ ἢ 18 
(ν ς ἢ ᾿πἀθρα 84 οσσιΓοα ἴο τη γ5610)), Δρργονβά 85 
10 88 Ὀ66η ὈΥ ΤΏΔΗΥ ΙΘΑΓηΘα πηθῇ ; ὨΔΏΊΕΙΥ, [ῸΓ σὺυν- 
τόμως συντόνως, ιυἱἱ αἰέξεπίϊοπ. "“ΓαΓί] 8 νν88 ἴοο 
ΡΓΔΟ 564 ἃ ὈδΓΓΙβῖον ἴο {Ππ8 π)8 ΚΘ ἴζ ἃ ροϊηϊ οἔὨἁ ἀομδέ 
ψΠοίθογ {π6 μᾶὰρσα ψου!ὰ ρσίνα ἢϊπὶ δἰζθηϊίοη. ΤὴΘ 
Ἰοραγηθά σους ννᾶ8, 1 ΒΌΡροβθ, ᾿ηἀπορα ἰο μαΖαγα {}18 
ςοη]θοίαγα ἔγοπι τἢ6 ἂν] γά 688 δἰζθηάίηρ, συντό- 
μως, ΜὮΪΟἢ σαπηοί Ψ 611 Ὀ6 Ὀγουρὶ ἰπίο ἀπ ἰερὶτ- 
τηδῖθ σοηῃϑβίγαςςοη. Μοβί {γδηῃβίδϊογθ γθηαθι, 48 1 
{86 γα ψγᾶ8 8Δῃ 61}1ρ518 οὗ λεξόντων. Βιιΐ {Π]8 Β66ῃ8 ἴοο 
Παιβἢ δηκ δι! γαγΥ : δηὰ 485 ἴο ἸὮ οἰβίθιῃη 8 οἰ δϑϑίςδὶ 
οἰϊαιοη5, ΠΟΥ ΟἾΪΥ ρῥγονα ἰῃδὶ συντόμως Ψ88 οἴϊοη 
υϑεἀ ψΙ ἢ νοτρ5 οὗ βρϑδκίησ. 1 ψου]ά ρῥγθίεγ βὺρ- 
ροϑίηρ ἃ Πγρετβραΐοη, δηὰ Ἰοἰηίηρ; συντόμως αὶῖῃ πα- 
ρακαλώ ; 8ἃ8 ἴῃ Ψυ]ρ. Τγδηβιαίογ ἀπάοιθίθαϊὶγ ἀϊά, 
γγΠ0 ΓΟΏᾺΟΓ8, “ΟΓΟ ᾿γονιὶογ υἱ,᾽᾽ ὅς, [ἴὴ ἃ ίδνν Μ55. 
1Π6 ψογὰ 8 Ὀγουρἢς ἴῃ δίϊογ παρακαλώ, ΜΏ]οΝ γοδάϊηρσ 
νου] πιο δάορίίοη, 1 16 ψ γα θδίῖοσ βυρροτγίοα : 

Ἐ ΝΟΥ ᾿686 οἰερδηίΐ 8 ἴΠ6 δχργεβδίυῃ οὐ ΟἿΣ ϑοοί "ἢ ὙΠεοογίίι5 
“.Α οἴβρρεῦ ἰοπριθ ννϑὶ ἀξαῦε ἃ, Ὠ}ΠΠ6τ. 

3 



ΑΟἸΒ ΟΕ ΤῊΗΕ ΑΡΟΒΤΙΕβ, ΟΗΑΡ. ΧΧΙν. 157 

8.8 1{ 15, 1 σΆΠ ΟἿΪΥ γορασζά 1 ἃ8 δὴ κησμέἠοῤίποα α116- 
ταϊϊοη, ψῃῖοῃ, πονονογ, βῆονϑ [ἢ 6 ΟρΙ!ηΐοη οὐ {Π6 
σοηϑίγυσίοη οηἰοτία! θα ὉΥ ἰἢο086 οπιοηαίογϑ. 

4. ἐπιεικίᾳ, ““ σοηἀΘ5Ο 6 Π810η, ΚΙΠΑΠ688." ἷ 
ὅ. εὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν. “ΗδΓΘ [5 

ψ δ ἈΡΡΘΔΓΒ Δ ΔΏΟΙΑΙΥ, οἡ ΨΜῆϊοΪ.) (οπτ ῃΐδίοΓκ 
8ΔΓ6 ποΐ 4υ]τ6 ἀρτεαα.- Μαγκίδηα ἰγθδίβ [ἴ ἃ8 ἃ Ὠοιηϊ- 
Ὠδίϊνα ψιῃουΐ 4 νοῦ; ψῇῆϊοῦ, ἤοννοῖ, 5665 1η- 
οογγοοί, δηᾶ [{||6 δοσογάδηϊς ψ]} ΔΩΥ ΘΗ ρὨοηρα 
νον8 οὗ οοπβίγυςσίίοη. Μοβί τγβορηΐ (ὐοπ)ηθηίδ- 
ἰογδ (ἔγοπὶ (5]485) {ΠῚΠ}Κ ΤΠΟΓΘ 18 8ῃ 611}0818 οἵ ἐσμὲν. 
Βυΐ {{}18 866 18 ΒΟ γΟΟΪγ Δρροϑβίζθ ; βίης [6 56η86 ΓΘ- 
4υΐγεβ {πὸ ραδέ {ἰπ|6 ἦμεν. [{ 18 ϑυΠοϊθηΐ [0 σΟΠΡΙΔΘΓ 
11 ἃ8 ἃ ΡΑΓΈΟΙΡΙΕ ᾿ηβἰοδά οὗ ἃ νει : δὴ ἸἀἸοπὶ ἔου πη ἰη 
Ηδφῦγον (845 ἴῃ {Π6 ραγίς!ρ]6 ΒΘῃΟὨ]); ἰποὰρ ἢ ποῖ σοη- 
Πηρά ἰο (πδὲ ἰδηριαρο, Ὀείηρ ἔουηά ἴῃ {Π6 ατροκ 
ΜΓ 6ΓΒ (45 οι. 1]. θ. 807.), δηὰ ᾿πἰερά ποΐ υηΐτ8- 
αοηΐ ἴῃ ΤΟΥ 468; 85 1, 11. ὅ, δθ. 7, 42. 7, 71. 

“ΓΠονοίοσα γὰρ ἢ88 Ψἢδί 18 σ4|16 4 {Π6 ἑἐπελοαέϊυθ ἴοτοα, 
Π6,Ρ6, 8011δοϑ: ἐβουρὰ (πδὶ δἰννᾶν8 ΓΟΙῸ ΓΒ (0 βοιῃ8 
δοηίθησα Ψ ὨΙΟἢ 18 ἰοἵ ἴο θ6 Β0ρρ]16Ὰ. ' 

ὅ. Εἰ. γ. τὸν ἄνδρα τοῦτον Δ. ““Ψ͵6Δ ἤᾶνο ἤθη ἐουπὰ 
{Π18 [6]1}ονν.". Αἡ υβ6 οὗ {ΠῸ ἀσπηοηβίγαινα ῥγοηοίη 
ΔΙπηοβί. αἰ ναγ8 τ  γίηρ σοη(οιηρί." 

ὅ. λοιμὸν, 1. 6. ἃ5 ἯΘ 8ΔΥ, “8 ΝΟΓΥ ροϑί οἴ βοοίοίγ." 
ΤῊ18 υ86 οὗ λοιμὸς ἔοΓ λοιμικὸς 18 ̓ υδιιβαα Ὀγ {ῃ6 ᾿6ϑ8ὲ 
ὙΓΙΘΓΒ; δηά [8 ἃ βίγοηρ Θχργθβϑϑίοῃ δῃρ[]6ἀ ἴο {ἢ6 
μρὴ ψογϑί δηά τηοϑβί αἷς ϑέρονα ΡΘΙβοη8, ΨῆοΟ, ΟΥ̓ {ΠΕΣ 
ον σουηβε}5 δΔηά Θχδῃρίθ, σογγαρί Οἴἤ6Γ8, Δα βρτϑδά 
ἃ ΤἸΊΏΟΓΆ] σοπίαρίοη τοι πο. ΟΥ̓́ {18 β' σῃ!ῇῆοσδ- 
[ἰοη Ἦ εἰβϑίθίῃ δηά Κυρκα δάάιισθ βενοσγδὶ ΕΧΒΠΊΡ]ΕΒ ; 
845 Ἐπ  Δη. Ὗ. Η. 14,11. δόξης φρόντιδε, ἀλλὰ μὴ ἔσο 
λοιμὸς, καὶ μὴ μεγάλη νόσος, ἀλλὰ εἰρήνη καὶ ὑγεία' ΨὮΘΓΘ 
Ι πουϊὰ οοπ]δοίυγο μὴ ἡ μεγάλη νόσος, τηεδηΐηρ (8 
Ρίαρια ἂδἱ Αἰβθηβ, ψοἢ 15 οἴζθη 80 σ8|164 ὃν Τῆι- 
ογάϊ68, δηἃ ψἤϊοἢ ψνᾶ8 ἀἸ81Πησ 8 η6 ἃ ὈΥ Πανιηρ {Π6 
αγοίο ῥτοῆχοα ; ἃ8 Ποιηοϑίῃ. ὁ φαρμακὸς ὁ λοιμὸς, 
Αηὰ 8 5118 υ86 οὗ ἴη6 1, Διίη ρεδίἐ 18 ἰου πα 1η (Ἰ- 

ἘΞ Ηρτο (6 ἀτίϊοϊα βοοηϑ ἴο ἕδνα τ οΟἢ {π6 58 Π|6 [ὍΓΟΟ ἃ59 [ἢ ΟὔΓ 
γα αν ἰάἀΐοι), ἐδὲς ἤογε.. ἼΝ : 
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δοτο, 5411υ8ὲ, Τότοησο, δηὰ ἐς Ὀεβί ψτιίοτθ.Ό Τδυβ 
Τοῦ. Αἀδοίρῃ. 9)9, 86. 1,δῆο βιιπῖ, ἔδίθοσ, ρϑγῃ οΐθϑ σοτη- 
τι Πη18 δἀοϊοβοθητυη),, ΡΟΓΊΌΓυΒ, ρεδέ. Απά 80 ἱπ 
οΟὐἤοὺ 581 Π}}}8Γ πογά8, 8 σοοίμβ δηα υἱέϊ. Τῆι 1η 
(Π6 ψτγ ορίρτγαι οΥὗὨἍ Μαγίίδὶ, (εἰ δα Ὀγ ὙΥ εἰ8.) ““Νοὴ 
νἱτοϑι}.5 ὨοτΟ 68, ΖΟΙ]Θ, βαα υἱέξεηι." 

ὅ. κινοῦντα στάσιν, 1. 6. “ ἰοιηδηθηρ ἀϊδριαξαβ 
ΔΙΏΟΠΡ 6 ν8, ΟΥ 2ὲν8 δηὰ (ἢ γι βϑίίδῃβ, ΌῪ ἰοδομίηρ' 
(Ὠϊηρ8 ΠσΟΠΙΓΑΓΥ ἰο (η6 [δὃῃν οὗ Μοβεβ." Ἐχδιηρίθδ οὗ 
(Π 15 Οχρτ ϑϑίοη δὰ δα ἀιιςοα θγ Ῥαἰδίγοί. 
. Βγ οἰκουμένη 18 τηαδηΐ {Π6 Βοιηδη ψοτὶά, (ἢ6 Βο- 
τ Δ ΘΙΊΡΙΓΟ. 66 {π6 Ὠοΐίθ οἡ [πκὸ 92, 1. ΤΉϊ8, ἢον- 
νοῦ, ψου ἃ ηοΐ ργονα Ὠϊπὶ σΊ ΠΥ οὐἁὨἨ Θχοιπηρ ΡοΪ"- 
οδἱ ἀἰββθηβίοηϑ δηά θα! ἰοηβ: γαῖ (6 βουηὰ οὗ {Π6 
ψΟΥ8 νγγ88 τηϑδηΐ ἴο ΒΈΓΠΚΕ [Π6 Θ8Γ8 οἵἉ [Π6 ὈΓΟσΌΓΑ- 
ἰοῦ, 85 ἐπιρίψίησ 885 σῇ. Βαΐ 1 (ἢ6 ΕΓ ἀϊβρυῖο5 
δηά ὑγαν β 1η αυοβίοη τ 6 96 νν8 6 Γα (ἢ 6 ρρτθβ80 Ὁ. 
. ὅ, πρωτοστάτην; ἃ γἱησ-ἰοαάογ. τ εἰρσηϊῆθθ ῥσο- 
ΡΟΥΥ τΠ6 ἤγβί τηδη οὗ ἃ ἴθ οὐ. φοϊαπιη ἴο {88 τρὶς, 
δῖ: 6 ἢ6 σι! 468 118 οΘουτ86. δ66 ΓΙ ιογά. ὅ, 71. ὁπρω- 
τοστάτης τοῦ δεξιοῦ κέρως, ὅζο. ὅ66 480 Η οϑγοῆιυ δὰ 
ῬΟΠΊυχ, 1,127. Βυΐ [Ὁ 85 Ἄσιον υδοὰ ἰη {Π6 856η58 
οὗ ἃ 7γοπέ γαπΐ τηδῃ ; 8ἃ8 ἴἢ Χεηορῇ. ΓΘ] ΠΥ, 
Βιίοηγβ8. ΗΔ]. 464., Ροϊγῦ. 18,12. 7, 18. 18,3 ἃς 9. 
864ᾳ., 8η4 Πιοάον. δ1ς. 9, 86. 7, 40. [ῃ 2Ζοῦ 15, 94. 
ϊ 18 υβ64 ἰη {6 86η86 οὗ ἃ οὐἠΐο βεγϑον. ὅ66 δυὶίς. 
ΤὨ68. 2, 707. Οπ ᾿Ναβωραίων (ἢ! ςἢ 18 ποτα θά ἴῃ 
σοηίοιηρί) 566 {Π6 ποίϑ οἱ Αοἴβ 4, 22, 

6. ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασε βεβηλώσαι. Νοῦν 80π)6 
Αϑιδίίο 5εννβ δά βυβρεοίεά, οΓ ργείεηαβα (ο βυϑρεεῖ, 
ἐπα Ῥϑι! δά 1πἰγοαυσοα Οὐἰοηέιίες ἰηΐο (ἢ 6 (δηιρίθ ; 
(566 21], 28.) αῃὰ ψῇδὲ {Πα γ᾽ δυδρεοοῦθδά, οΥ ργείθπάρα, 
16 ρἰοδάθσ ἤδγα ἰδκθα ἔογ γσγαπίεά. (Κυϊη.) Νουα 
τΪη18 ρυ ἀϑηξοσ Ῥαιΐο σοην!οίαῖογ οἱ 1, γβἰδπὶ δδοιι- 
δαί, αυδ δάυϊδίιβ διογαί ΕΒ} οὶ. (οἰ 5.) 
- 6, ἐκρατήσαμεν ----κρίνειν, ““᾿ δΠαα ἴο Ἰυαρο δοσοΓάϊηρ 
ἴ0 ΟἿἦ αν." [{ μαα θ6ϑὴ ρταδηίεα ὃγ [ῃ6 Βοιηδηξ ἴο 
ἐπ6 {6ὁν78, (πᾶ {ΠΥ βῆουα τοπιδίη ἴῃ πηαἰβέυγθοα οὐ»- 
βούνδησθ οὗ 41}} {π6 χρη 8 δηὰ σογαπηοη θβ οὗ {ποὶγ 
τοὶ σίοη, δη 4, 'ῃ 516 ἢ} ΟΥΓΙ Δ [Οἢ5 8ἃ8 86 Γρίδγθησα 
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{πογαίο, ἐμὰ ρονψοτγ' οὗ ἸΏ ΠΟ ὩΡ ὈΔρΙΓΔ] ρυηϑηῃπιοηξ 
δα ὕδϑη ἰεῇ 88 ἰἢεῖγ πρῆϊ. Ἰγεν ϑθῃΐθηςθ, Πον- 
ανοί, γτοαυϊτο το δ6 οοηβγπιεά Ὁγ ἰῃ6 Ῥιδίοσ. 866 
(ἢ6 ποία οη Μεαῖίϊι. 906, 66. 20}. 19, 7. Ατςίβ 91, Φ8. 
Δηα αἰϑὸ Ψοϑαρῇ. Δπί. Φ0, 4Φ. ψῆο τῃθγα γϑοογάβ τ 6 
ἐχοοις!0ὴ οἵ 4 Βοιηδη 501 616Γ [ὉΓ ῥγοίδηδ ἀοσγίδίοῃ οὗ 
ιῃ6 Μοβαῖο [,ϑν΄. | 

ἡ. ἐκ τῶν χειρῶν ἡμών. Ἦετο (ἢ δἀνοοςδία 5ρϑδκϑ 
83 1 ΨΟΓΟ ἰπ (Π6 δηλ οἵ ἢ18 Ο]16η18. δα Ὠοάατγ. 

8. παρ᾽ οὗ δυνήση αὐτὸς ἀνακρίνας. Ἰ)οάάν ρα ἢδ58 
γα ἰγαηϑδί θα 80 ᾿ἱποογγθοῖν 88 ἴο θδίγαυ βέγδηρσα ἱρ- 
ποΐδποα οὗ τ6 τοοκ ἰδηρυαβα, δϑϑιρηίηρ δυο ἃ 
Β6η86 (0 (Π6 ψΟΓΩδ 858 {παν Ψ1]} ποῖ Ὀθᾶγ. ἜΠε αἀιι68- 
Ποη 18, ἰο ἢ Οτ ἃ ἴἢ6 ΜΟΓΒ παρ᾽ οὗ ἴο Ὀ6 τοΐδιτθα ἢ 
Τὸ αιιΐ, βὰν τηοβί γεοθηΐ (οπιηθηϊδίοτθ. Απά {ἢ 
μησυγοίδηά ιἰ οὗ 16 ἐογέμνο, οΟΥ φιιαδέϊο. Βιυϊΐὶ (ἢ 15 
ψὰ8 ποί Ῥαογη δα ἴο Ὀ6 ἀπ ρεὺῃ οἢ ἃ Βοτηδη οἰπὶ- 
Ζθῃ. Οὐ σοιηίοη ἰγϑηϑίδι!οη 18 80 ΔΎ ΚΎΔΓΑΪΥ 
ψνογαδὰ 48 0 τηᾶξκα [ἢ παρ᾽ οὗ 566ὴϊ (0 τοΐδν ἴο Ρϑιυ]}Β 
ἀσοιδογ. Τἠδῖ, πονονοῦ, νου τοαυΐγ περὶ ὧν, 
ὙΠΟ, ἰηἀδ66, 15 ρα ἴῃ βοὴ ΜϑΝ., θαΐ (1 5058- 
ἬΟ βῳ οογγθοξϊοπ. ΤῊ υηϊοα ἰοβη ον οὗ Ροίἢ 
πε Μ58. δπὰ Ν εγβίομβ σου ρ6}8 18 (0 τοίη παρ᾽ οὗ : 
διηθ, ἀργοθαῦΥ ἴο (ἢ σοπηπιοῇ Γι}168 οἵἁἉ ̓ οηϑβίγαοί! ἢ, 
Ι 866 πού ΒΟ ψὸ σδῆ ταίεγ ἰΐ οἰἴἤογνβθ (ἤδη ἰο ἤγ- 
δία; ἃ8 ἰ5Θα ἀοηθ ὈΥ (ΟΠ γυϑοβίοπι, 1) οηγβίυ8, ΖαροΓγ, 
ἃ Γρὶά6, Ρϑᾶγοθ, πὰ Κυίη. Απά (δεῖ Εε ΙΧ 50 υη- 
ἀρτβίοοά τ1π6 ψογάδβ, 15 ρἰδι ἢ ΤΓΘΤ ἢ18 ΔΏΒΨΘΓ ἴο ῬΔῈ}᾿ 8 
ϑροροοΐ, ὅταν Λύσιας κατεβῇ διαγνώσομαι τὰ καθ᾽ ὑμᾶς. 
Καυϊΐῃοοὶ ψ6}} οὔβδγνββ, (ῃδῖὶ ΟΥ̓ τ8π58 αϑδοίηρ [0 ΓΕΙοΣ 
το ἴῃ (οδιποηΥ οὗἉ [,γβῖαβ ἢϊπ|861[, γί] 8. ῥγο- 
τοπ δα 4 οοηἤάθηοα ἰῃ {Π6 τπηογῖ5 Οἵ Π]8 σᾶι186. 

Ηεἰητίοῖβ δα ρογ8 αγριρποηέβ ἴο ῥγονα (δὲ (ἢ ϊ8 
ΒΡΘΘΟΪ ἰΒ ἃ ᾿ργισαίίοη οἵ Κα. Βιι [5114}} νδῃηΐατα 
(85 υ884}) ἴο {τϑδὲ [6 νι (αὶ 5:}]|6ηὉ σοηίεπιρί 
ψ ΠΟ ἢ ΤΠ 6 Ὺ πιογιῖ. 

9. συνέθεντο, 1. 6. “ΠΟῪ ἀϑβθηϊθά (ἢδἴ [Π688 {Π]ηρ8 
ΜΟΙ 45 Τογ ] 8 πδά ἀνογγοα.᾽" Μδηγν ΜΝΚ. [:η- 
ἀροά πᾶν συνεπετίθεντο, ΜὨϊςΠἢ, 45 Ὀοίηρ {Π6 πλοΓα (ἢ. 
ὅπ] τοδάϊηρ, 48 θθθη δαορίοα ὈΥ 8} οὐ τς8 ἔγοιη {Π6 
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{{πη6 οΥὗἩἍ ΜΙ]. Βιῖ ἐπδὲ ργίης!Ρ] 6, στ θη (Πὰ αἴ γθμ 6 
15 80 8]Π0γη{, 18. ἠοῖ ἈΡΡΕ Εν ες ΠΟΓ, ἴῃ β8:Οἢ 8 6886, 18 
{π6 ἰαδ! πον οὗ ΜΑΝ. οὗ ΔηγΥ στοαί ψεῖρῆς. ΤΠ6 
οοηέοαέ ἃ]Ϊοῆθ οδη ἀδίθγπιίπθ, δα ἐαέ 15 ἀφρεϊάραϊν 
ἴη λνουγ οὗ [6 σοπηπηοη γοϑάϊηρ: ἴογ {πΠ6 ψογάϑ8 φάσ- 
κοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν σδῃποί Ν6]] δατηὶὶ οὗἩἉ ΔΗΥ οἵδος 
86η86 [1ἢδη {παᾶἴ οὗ οοηρηιὶηρ αἢ ἀϑδεογέϊοη, δηὰ ΠΥ 
86 δάἀδα Ὀγ ψᾶγὺ οἵ δχρίδηδίίοη. [Ι͂ἢ {18 νίϑν οὗ 
[ἢ6 βυθ]οοῦ 1 ἂπὶ βϑυρροτγίοα ὈΥ (Οἰδιμθγασγι8, Β6Ζβϑ, 
Ριβοδίοσ, τοί 8, δηα Ῥαϊδιγοί, [ἢ6 1δϑὲ οὗ ψῇῃοπι 
Ῥγοάμοθϑ βυ!οθηῦ Ἔχϑιηρ]685 οὗ (ἢς δβισρηϊῆρδιίίοη α5- 
δοηΐ, δῃὰ (δι ἴγου] ὙΓΠΘΓΒ ὨΘΑΓΙΥ ΠΟ ΘΙΡΟΓΆΓΥ ἢ 
δι. ΓΚο. 

1ι δοθηι8 ([ῸΓ ΟἿἿ Δ ΠΟ Γ ἢΔ8 ἤθγα ὑθθη ἰοο Ὀτιοῖ [ῸΣ 
1 (ο "6 ργοποιποθά 45 σϑιΐῖ81η) ἰ(ῃδί 1 ψγ85 {6 οὐ8- 
ἰοῦι ἴογ {π6 πάρα ἴο ἀρρθὰϊ ἴο 16 ΡΓΙΠΟΙρα18, ᾿]16- 
{π6Γ (ἢ6 {Ππ|ηρ8 βϑροίκβϑῃ Ὀγ (Π 6 δανοςσαῖίθ (ΟΥ ΓΘΡΓθβθη- 
(Δϊν6) ΓΘ ἵἴτιθ. ὁ 

10. Οπ θείηρ ραγιη 64 ἰο Θρθᾶκ ἴῃ ἢ18 οψῃ ἀ6- 
ἔξηςο, ΡΑῸ] ΔΏΒΜΘΙΒ ἴ0 ραγί οὐ {πΠ6 οἤδγρββ, δηά, δ 
(Πῃ6 σοπῃηπηθηςσθδηηθηϊ οὗ ἢ18 βΒρθαςῦ, ργοΐβϑβθβ ἰἢδί Β6 
όταν ̓}18 οδιι88 1 δίδουν δη4 σοηβάσδῃοθ, 81Π66 
ΕἾΙχ δά θθθὴ [ὉΓ βοιηθ γϑδγβ ρονϑίηοσ οὗ Ζυ668, 

δΔηἀ {μογϑίογο (Π6 τηϑϑη8 (ὁ 151) Κηον 8 {Π|6 ΠΠΔΠΏΘΓΒ 
οὔ {Π6 Φ6ν5, {Π61Ὁ βυρογϑιοη, ἀἰβϑιτη]δίίοη, ᾿ππρτγο- 
δἱγν, δηά δοίζίουβ 5ρίτγιΐ, δηά, ἔγοπι ἢ18 Κηονίθασα οὗ 
ψ δδῖ δα Ὠδρρβδηθρα ἴῃ ἢ18 Ῥγονίηςθ, πχυβὲ 6 Δι ΑΓΘ 
(δῇ ἢα δὰ πδά ηο Πδηῃά ἰῃ Δὴγ β6αϊίοη, ΠΔΥ, οομέά 
ποΐ, 51η66 10 Μγ»ὲϑ 1 ἢ]8 ΡΟΥΘΓ ἴ(ο ΡΓΟνΘ ἰο δ ὶσ (Παὶ 
ἢἣθ δα ΟΗΪΥ ΓΘοθη ΪΥ γοξυγηβά, [ΘΓ ἃ Ἰοηρ ΔΌΒΘηςΘ, 
ἴο Φυάοα, ἃπα δὰ ΟὨΪΥ Ὀδθη ἃ ἔθνν ἀδυ8 δἱ Ψογιιβα- 
Ιεα. (Καϊΐϊη.) Α ρΐδηῃ οἵ {{ΠπῸ βρθθοῦ τῇδυ 6 β6θῆ ἴῃ 
ϑομοοίίροη, δηᾷ 480 'ἴηὴ γδάοςο κ᾽ 5 Δροϑβίοί! οὶ Ηδγ- 
ἸΏΟΠΥ. ! 

τὸ. ἐκ πολλών ἐτών. [Ὁ ΔρροδΓβ᾽ ἔγοιη Ψόβθρῇ. 20, 
6, 8. {πᾶὶ ΕΙΣ Πα αἰγθᾶαν Ὀθθη ργοσιισγαίογ 51Χ 
γοδῦβ, ΟΥΓ (1 γα πᾶν δείϊανο Τδοϊίιι8, ΑὨη. 12, 64.) 
τη οἢ Ἰοηρογ; δἱ ἰθαβί, ονοσ ϑαριαγίω, νὨϊςἢ ἢ6 δά 
ϑονθγηθα ΜΠ116 (ἰιπηδηυ8 88 Ῥγοσυγαϊογ ονϑσ ἴῃ 6 
τοδί οὗ Ῥαϊβϑδίϊπηθβ. Μζγ. Βίβοοθ {π|ηκ8 16 πρῆϊ πον 
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ἤᾶνα ὕδθῆ ΠΊΟΓΘ [ἤδη δουθ ὙΘΆΓΒ: ἃ ΘΟΠΒΙΔΟΙΔΡΙΪΥ 
Ἰοησογ {ἰπ|6 {ΠΔη ΔΠΥ οὗὁὨ 818 [ἤγθα ργϑάθοθϑβογβ, Βὰ- 
ἄυ5, ΑἸεχδηάθγ, οὐ (πηδηι.8, δα ρῥγοϑιἀθὰ ἴῃ ἰπαΐ 
Ρτγον!ηςθ. β 

Ῥαδυ], 1 πιυϑί Ὀ6 Οὔβογνθα, 865 (ἢ6 ψογὰ κρίτην, 
8566 16 Ρτοσυγαῖογ απιϊοα [ἢ 104 1ς 184] ρον ΟΣ ἴο {Π6 
οἷν] δηα τι Παγγ. 

10. εὐθυμότερον τὰ περὶ ἑμαυτοῦ, Τῆδ τὰ [ὰ8 8δη 
οἰασᾶηςο: δηά Μυῃίῃθ ΔΡΕῪ σοιηρᾶγαβ Ὠι ον. ϑ[6. 
861 Ὁ. τὰ καθ᾽ ἑαυτὸν ἀπολογησάμενος. ΤΏ ψογάϑ 
κερὶ ἐμαυτοῦ Δι οἰδία!η σοηβία6γβ ἃ8 δ ρἢδίϊςοαὶ, 88 
τς ἢ 88 ἴο 540: ““ἴ 60 ποῖ, {Κ6 ΓΤ γί} 8, Ρ᾽ 684 ΔΗΥ͂ 
σαι156, ον ον Γ 84, ἴον ἢϊγο, διιὶ 1 Φροαΐ ΚὉγ πιψ- 
δοἰ; ΜὨϊοἢ 18. 1Π6 πηοϑῖ Θαυ40]6 τηοά 6. Ηδ (ἤδη 
οἰΐθ8 {π6 [Ὁ] ονίηρ ᾿πίθγοϑίϊηρ ραββαρο ἔγοπι ϑοχί. 
Ἐρ. δα ΕΠ. 77. ᾿Αθηναίοις τὸ παλαιὸν οὐκ ἐπετέτραπ- 
τὸ συνήγορον παρίστασθαι τοῖς κρινρμένοις ἐπὶ τῆς ἐν Αρείῳ 
πάγῳ βουλῆς, ἀλλ᾽ ἕκαστος, ὡς εἶχε δυνάμεως, ἀδιαστρὸό- 
ῴως καὶ ἀπανούργως ὑπὲρ ἑαυτοῦ λόγους ἐποιεῖτο. Βιι, 
ΔΙΓΟΓ 4}1, {Π6ῦΘ 18 ΤἸΏΟΓΘ ἱπροηυ Υ (ἤδη {τι ἢ [ἢ (15 
ἱπίεγργοίδίοη, ψ ἢ] Οἢ 566 Πη58 ἴο οχίογἪ ἃ 56η86 ἢοΐ ἰη- 
Βαγθηΐ ἢ ἴἢ6 ψογά8. Ναειίπον 18 11, 1 {Π1ηἸκ, ἀρτθθ- 
ΑὉ]6 ἴο {86 πηϑηηθῦ οὗ 81. Ρδὰ}, ψῆο ψου]α βοάγοον 
ἀείρη ἰο ἄγαν ϑυςἢ ἃ σοιῃρδγίβοῃ. 

11. δυναμένου σου γνῶναι, ἄς. Ῥαι] τοίυξοβ {π6 
ἢγϑί οἤάγρα, Δηἃ βϑῆονβ [ἢδἴ Βα Βαά ποῖ θη ἃ βΕΠΓΠῸΓ 
οἵ 86ἀ!!οη αἱ “θογυβαίθη. 448 ὁ ἢ18 οοηάᾳοί 6]56- 
τ Ὦ ΘΓ. Π6 ΟΠΙΥ 5] σὮ ΠΥ τοις] 68 προη 1ἴ; βίης ψιἢ 
{Πα (Π6 ῥγοσυγαῖου ἢδα πὸ σοηςογη. (Κα1η.) Δυνα- 
μένου σου. Ὡ)οδα ΓΙ ἄρα ΘΓ ᾿ῃβθγίβϑ ΤΠ ΔΩΥ ψογ8, ἰο οοη- 
ποοΐ [18 οἰααβα ψν{ν (Π6 ργθοράϊηρ, Βυΐ ῸΓ (ἢδύ [Π6 ΓΘ 
18 ΠῸ ὨΘΟΘββΥ. Τη6 νογ8 ΠΊΔΥ 50 }Ὺ Ὀ6 γοηάαγοά, 
“ἐ ρερεοίαίίν βϑ:πῃς6 1 18 1 ΠΥ ΡΟνΟΘΙ ἴο Ρχονο ἴο (ἢ 
βαιἰϑίδοιϊοη." δας 1 σοηςεῖνα ἴο δ6 {Π6 86η86 οὗ {Π18 
1αἸοιηδίϊς 8] δηὰ ρορυϊαῦ ρῆγαβο, ψ  ]Οἢ 1 ἢᾶνὸ β6οη 
ὯΟ ΨὮΘΓα ἴῃ {Π}6 υἰκεῆοει ΓΙ (6Γ8. 

11. ἡμέραι ἢ δεκαδύο, ἐιυεἶνο ἀανϑ. ᾿ 
Ῥχγίγηυβϑ αἶεβ 18 εδί, ᾳῦο Ηϊεγοϑθοϊ γηλθ, δοουῃο 946Θοθυπὶ νἱαΐίν 

4. βεαυδηίεβ οἰγοᾷ ρυγ Ποαϊ] οηθαι ἔπΐξ οσουρδίυδ, Ὀἰάυο ἀείεηζι8 
εαριΐϊνυ8 Η! Γοβοϊ γη8, ὅ. ροβίαυδῃηι (ε βδθῖλ νϑῃ ἶδϑαί αἀἷδ, οαιιδβδπη 
ἀἸοϊ, ἱ, 6. ἀδοίπιο τετιὶο. (εἴ8.) 
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ΤΌ Εγοὶ ἀδγ τῶ (πδὲὶ οα το Ῥδὺ] στ νοὰ δἱ δεγυβδίοσα. (ϑοέ 
41, 15.) Οἱ {᾿νε βεοοῃὰ ἀδὺ Βα πιοὶ ἴμε Αροθίϊεϑβ.' (56 “1, 13.) 
ΤΉοη δα ᾿ϊνεὰ ἴῃ νοϊϊνε δὐδι 'πθῆοα οἰ ἀδγβ. Οη ἴδε ἐεευεπί οἵ (παῖ 
ρεσγίοὰ {πὸ ἰυπηα]1 ασίϑεβ, δηὰ ἢο 15 γεβουεά ἔγοηι (ἢ6 ἔΌΓΥ οὔ πα δεν 
Ὀγ [.,γχεῖαϑ8. (866 41, 47, 39.) Οη ἴδε ἑεπίλ ἀδγ αἴον ἢΐδ διτῖναὶ δὲ 
Ζογυβαίδη ἢ ἀρρεδῖθ Ὀείοσο ἴπῸ ϑδηπεοάγη. (86 42, 80. 28,10.) 
Οη ἰδ εἰευοπέλ, ἰδ ἴπ6 ρ]οῖ ἰ5 ἑοσγιηθ. (ες 23,11-1δ.) Οη {πα 
δ 126 ἀδγ ἢς 15 τεπηονοὰ ἰο (ϑᾶγεα. (ὅ8εε 4283, 31. βεαᾳ.) Τῇα ἀδγβ 
νυ ἰοῦ δὰ ὈδοῺ δρεηὶ δἰ (δβᾶγεδ ἃΓῈ ποῖ ηιπιθεγε, βἴποα ἰη {πεῖ 
Βα οου!ά οχοῖα Ὠο τυτυἷξ. 8566 {π6 ποίς οἡ νεσ. 1, (Καυϊ.) 
Τα Ἰαϊίενῦ σομμρυϊδίξοη δϑεῖβ βρομεννδας Βγροι ποῖοι. [[ηὐεεύ, 

ψνἰ ἢ (6 ἐσηρεγίεοεί Κηονεάρε νγὰ βᾶνθ (αγίβίηρ ἔγοιμι [ἢ εχίγειμἷἐ 
Ὀγενῖ οΥδι. [λ|Κ6} 1ϊ 15 Βοδγο Ἶν ΡοΟϑϑι Ὁ] 6 ἴο δάγυσβι {Π15 ρεγρ᾽ εχίηρ,, 
τπουρῖν υπϊπιροτίδηϊ, αιεδίίοη. ΤῸ τὴα ἴϊα ἔοἸοννίηρ του ὰ ΔΡΡΘΑΓ ἃ 
ποῖα οογγεοὶ δηὰ ρμογδρίοιουβ τηοάς οἉ δα) υϑιϊηρ (ἢ ΠὨΓΟΠΟΙΟΡΎ οὗ 
(818 ρετοά. 151 ἀλγ, δ} αγγίνεβ δ Ζεγυβδίθιῃ; 2, δι(επάβ {πὰ 
τηθοιίηρ; οὗ {πε ῬΓΕΒΌγ(οΓΒ ; 84, σοιμτηοηοθα ἢ ναοῖς οὗ νοῖϊΐνα δϑαῖὶ- 
παηςο, ἱΠοἢ πα σοης 165 οη ἐπα 41τἢ, 51, 61ἢ), 71ἢ, δηά δι, (ἔον 
«αὶ 86 πι8 γϑαιΐγοα ὈΥ ἀπὸ ννογὰβ αἱ 41, 47. ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ 
ἡμέραι σνντελεῖσθαι). Οη {86 β8π|ε εἰρη ἀΔΥ ἢα 15 δἰίδοϊκεὰ Ὁγ (868 
εν, δηὰ σοπημἰῖοα ἴο ἴΠ6 οαϑῖ]ϊ6. Οἡ {πε 9 ἀδΥ ἢ ἰδ Ὀγουρῶϊ 
θεΐοτγε ἴ6 ϑαηπεάγι). Τῆα 101 ἢε βρεηήθ ἴῃ (ἢ οδϑίΐα (ἀυγίηρ 
φιὨϊοῖ (ππ ρῥ]οῖ δραϊηϑὶ Πἰπὶ ἰ8 ἕοττηθ). Οἡ {πε πίρῃϊ οὗἉ (ἢς 101 
δ ἴα ἰ8 τοτηονεὰ ἴο Αηϊἱραίγδ, τυπεγε ἢ ΔΥΤν65 ΘΑΥΪΥ ΟἹ τὰ 1 (ἃ 
ἀδΥ : δηὰ οὐ ἰπθ 1} αυγίνεβ αἴ (δβασεβ. 16 σϑιηδίηΐῃρ ἀδὺ οδῇ 
ΟὨἿΪγ ὃ6 δοοοιηϊοα [ῸΓ οἡ ἴδε ῥγϊποΐρίε δυχρεδῖδα ὈὉγ Κυΐηοεϊ. Τμα 
Ῥγεδεηΐ ᾿85 ἰηήδεά, δηὰ πηοβὶ ἰδηρύαμεθδ, (οὐ οὐ, ἴοῦ ἰηβίδῃςε,) 
1ΠῸ παίτιγα οὗ δη δογίβί, 
ΤΠ ἀδίϊνε μοι τηυδὶ ἤετε Ὀε δοοουηίοε ὉΓ Οὐ ἃ μεϊηοΐρὶς (ἢ ἀ6- 

(αἰϊοεὰ ὃν Μαί(ῃ. ογ. ασ. ᾧ 390. “" Ϊὴ ἀοἰϊηϊείομδ οἵ {ἰπιθ6, ἃ ραγίϊο- 
Ρἷδ ἰδ οἴϊεῃ ρμυῖ, γῃ δ ἰΐ ἰδ ἴο Ὀ6 εἐχριεββοά (δῖ δῇ δοῖο [88 ἴβκβη 
Ρΐδος βίῃος ἃ σαγίδί ἢ μρεβοη 189 ὄοηβ (ἢ 8 οὐ {παὶ." Ηομπι. ἴ]. β. 
4095. ἡμῖν δ᾽ εἴνατός ἐστι περιτροπέων ἐνιαντὸς μιμνύντεσσι, “56 
ννα δανε Ὀδθη Πογα." ὦ. 418. ὀνωδεκάτη δὲ οἱ ἠὼς κειμένω. (ΟΡ. 
Οἀ. τ΄. 192. ΄ Ἰποιεβδὰ οἵ ννῆϊοἢ 1]. φ΄. 155. ἤδη δὲ μοι νῦν ἠὼς ἐνδε- 
κάτη, ὅτ᾽ ἐς Ἵλιον εἰληλουθα' ὦ, 765. ἤδη γὰρ μοι τοδ᾽ ἐνικοστὸν 
ἔτος εἶσι, ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβην᾽ ὅὃι Οἀ. ὦ, 808. Χεπορῇ. Ηδε]]. 11,11, 97. 
ἐπεὶ ἡμέρα ἦν πέμτη ἐπιπλέουσι τοῖς ᾿Αθηναίοις. ϑορῆ. ῬΗΪ]. 8554. 
ἦν δ᾽ ἦμαρ ἣδη δεύτερον πλέοντί μοι. Ἐαυτίρ. ]οῆ. 8368. Χρόνος δε 
τις τῶ καιδὶ διακεπραγμένω; Ἠετοί. 9, 4]. ὡς δὲ ἐνδέκατη ἐγεγό- 
νεε ἀντικατημένοισι ἐν Πλαταιῇσι" εἴ 5:5 μΕ. 

ΟἸΒΟΡ ὀχδιηρῖίεδ, δυο ἢ 85 ἢδνα οζουγγαα ἴο τογβεῖϊ ἦ, ΤΊΔΥ θ6 866 ἴῃ 
[6 ποῖα οἡ ἔλιϊκο 1, 86. Ξ ᾿ 

1. διαλεγόμενον, 1. 6. ““ἀἸβοουΓΒ!ηρ οὔ Το ρίοι 5 
ἰορίς8. Τῇδ ψογά ἢ88 δἰπηοϑί δἰ ναυϑ {18 Β6η56 ἴῃ 
ϑογρίυγθ. ὅ66 {86 ποίβ οὔ Μαίι. 28, 28. 1Κὸ 4, 
46. Αοἰβ 138,18. Βυ [ἢ]18 (6 ΑΡροϑί16 πη 68}8 ἴο 88, 
ΠΑΥ͂ πιο) [688 ἴᾶνα {πο Υ ἰουπά ἢἰπὶ αἰδοοηιπαξίησ 
δοηϊέϊοη. ! 



ΑΟἹἿΒ ΟΥ̓ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΕΈΕΒ, ΟΗ͂ΑΡ. ΧΧΙν. 149 

14, ἐπισύστασιν ποιοῦντα. ὙΠῸ ψοτὰ ἐπισύστασις 
18 ϑοπηθνῃδί Γῖθ, 8ηἀ ΟΟΟΌΓΒ ὯὨῸ ΨὭΏστΤα ἱῃ (Πἢ6 Νον 
“Γοβίδιηθηΐ θυ ἴῃ 9 (ον. 11], 28. [1 18, ΠΟ ΘΝΟΣ, 
οιιηᾷ ἴῃ (ἢ6 ΟἹ« Τοβίδοης ἢ Ναυη. 46, 9. δηὰ 8 
Επβάτ. δ, 70. ἐτιβουλὰφ καὶ δημαγωγίας καὶ ἐπισυστά- 
σεις ποιούμενοι. ϑδαχί. ΕἸ ρ. ΕΤΉ. 197. ΨΦοβεορῆ. ο. Αρ. 
1, Φ0. [Ι{ 18 αἷἰ8ο οιηρογϑά ὃγ (Π6 Οτροὶο (] αβϑὶςαὶ 
τ οΙΒ. ὙΠ νοῦ ἐπκισυνίστασθαι 15 υϑοὰ ἴῃ (Π6 
86η86 οὗἁ οοπομγδηι χοῦ ἴῃ τῃ6 δερί., ΡΠ]ο, δηά 
ζοβορῆυ8, ἔγοιη Ποῖ οχᾶπιρὶο5 μάνα Ὀδοῃ δαδιῃορά 
Όγ Καοῦ9, [,οοβηθγ, δῃὰ Βοϑ. 

18. οὔτε παραστῆσαι δύνανται, περὶ ὧν, ἅς. ἘΒείοτγα 
περὶ ϑυθαιὰ τὰ πράγματα. ἸΠαρίστημι βρη 68 (ο 
Ῥγουε; ἃ ϑισηϊβοδίιοη Ὑ ἢ1οἷ} ἢ848 ὈΘΘη ΔΙΏΡΙΥ 1{Ππ|8- 
τταῖρα ὈὉγ ΑἸΡοσγί, δ οἰβίοιη, Κγρῦϑ, Μυηίίο, δηά 
Γοοϑηοσ, ἔγοιῃ ψὨϊοῖ 1 βοϊθοῦ {ἢ [ὉΠ] ΟΡ Ραββα 68. 
“Ψοββρὶι. Δηΐ. 8, 2, ὅ. βουλόμενος δὲ πεῖσαι καὶ παραστῆ- 
σαι τοῖς παρατυγχάνουσιν ὁ Ελεάξερος, ὅτι ταυτὴν ἔχει 
ἰσχὺν. ῬΠμΠοα 870 8. οὐχ ἕνεκα τοῦ δηλώσαί με τὰς 
μεγαλουργηθείσας ες ον καινὰς ταυτὶ διεξῆλθον, 
ἀλλ᾽ ἐκεῖνο βουλόμενος παραστῆσαι. Αττίδη, ΕΡίςί. Φ, 
460. σαφώς παραστῆσαι, πώς ὁ θέλει εὖ ποιεῖ καὶ ὃ μὴ 
θέλει ποιεῖ. τίοιηια. 2, 88. σαῷφώς τὰς ἀποδείξεις 
καραστῆσαι. Χοθορῇ. (ἔοοη. 18,1. ὅταν παραστή- 
σης τινι τοῦτο καὶ πάνυ ἰσχυρῶς, ὅτι δεῖ ἐπιμελεῖσθαι. 
ϑ'θο αἷβο ἰηΐτα 26, 7. δῃά βυργα 1, 8. ΤΠ ψοτζτὰ ἰη- 
ἀεοθὰ ρῥγορϑυῦὶν βιβηϊῆθβ ἴο μίαοθ ὄψ, ὀνγϊηᾳῷ. ἰο, ΔῊ 
{Πϊηρ οὐ ρεύβοῦ. ΝΟΥ͂ ““ἐο δγίηρ ἱέ ἰο ἐδαξ᾽" 15 ἃ 
[την ἰάϊοπν ἔοιπὰ ὄνθὴ ἴῃ οὐγ οὐ ἰδηρθδρο, ἴῃ 
1Π6 8686 οὕ ργοῦυθ, ἀδηιοηβέγαΐε. 

.14. ῬαῸ] ΠΟῪ δχϑίηϊηθ8 [πὸ βθοοηπ ογἰ ΔΈΟΙ, 
ῃϑιηοῖγ, (ῃδι οὗὁὨ Θιηθγαοίηρ ἀπὰ δάπογίηρσ [0 ἃ πεν 
το σίοη. Νον ἐλῆς ἢς τοίυζεβ ὈΥ ργοίξβϑιηρ {Π|π8ὲ ἢ6 
18 Ἰη4668 αἰἰδοῃοα ἰο (ῃ6 τοὶ ρίοη οὗ .68ὺ5 (γίϑβε, 
Ὀυὶ τὲ 118 ἀσοσίσιηθ8 ἃΓ6 Ὡοΐ 16 Γ6 ον (168. ΠΟΥ 
19 1 ἰο Ὀ6 οαΠ]6ἀ ἃ δεοέ; Ὧδγ, δας ἢ6 ΠἰπΊ56 1  ψογν 
8ῃ108 [6 αοά οὗἁ {Π6 96 γ718, ἀπά ἤγμν 6 ]16ν 68 41] 
τ(πϊηρθ νυ θη 1η {Π6ῚΓ βδογοα ὈΟΟΚΘΆ, {πᾶ Π6 ΓΟΡΟΒ68 
ἢ ἤορα ἰπ οὐ ἴοΓ ἃ γϑϑιγγθοίοη οἵ {ῃ6 ἀδδά, 
ΨΠΙΟΝ 18. ΔΟσυ56Γ8 ἱμδιηβοῖγοβ ῥργοΐθεβ ἰο 40: δηά 
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ἸΏΟΓΘΟνΟΣ {Πδΐ, ἴῃ σοῃίογ τυ 10 (παΐ ἀοοσίΓη6, ἢ6 
ἸδθοιΓβ ἴΟ ργϑϑοῦνᾳ 8 τη πὰ δηα σοηβοίθηςθ νοϊὰ οὗ 
οἴδηςε ον αΓα8 (οά δηἀ ἰοναγάβϑ πδη. (Κυϊη.) 

14. ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἵρεσιν. ΤΠα ψοτγὰ αἵρεσις νγᾶ8 
ΡΓΟΡΕΙΙ͂Υ ἃ ὕος πιράϊα εἰρη βοαξἑοπὶς, ἀηαὰ ἀδῃοίοα ἃ 
ἐακιηᾷ τ δῃα τηδιπίδιπίηρ οὗ δῃ ορίηϊοη, ψΠ ΘΠ ΠΟΥ 
ΨΜ06}} ογ 11} [οιιπα θα : δηὰ βοιηθι!π168 1 τνν88 Δρρ]δἀ ἴο 
1η6 ρον ϑοηδ ὮΟ πηδὶ ἰδ δα (ἢς ορίηϊοη. [1 ἰβ ιι8ϑ6ὰ 
ὈῪ ΨΦοβερῆιυϑ δηά [ἀκ οὗ {Π6 ῬδΓίβθ 68 δηὰ 5δάάι- 
(668.(ὡ 16 αμιδβίίοη, πόαν ῦ, 18). ψῆδὶ 86η86 Ιἴ 
ουρσθς το αν ἴθσθ. ΝΟΥ͂ πῆϑὴν (Οπηπηθηϊδίογθ, 88 
ΒεΖ, Εγᾷβιηιϑ, δηα πηοϑί Γοσθηΐ Οἤθ8, ἃ8 Ῥθδγςθ, 
ΟΠ θυ ϑηον, Ηθιηγιοἢ8, 1ἀηπαὰ Κυϊποοῖ, τοηάογ ἰΐ δεοέ. 
Απά {Π6γὺ τοίεγ ἴο ἴπ6 οἵ Γ ραββᾶρθβ οὔ [Κο,  ΠθΓο 
10 [45 τὺ 86η86.ὡ0 Βυῖ {ἢ18 ΜΠ] οηἷν ρύονα {πδῖ 1 
ηιαψ να 10 ἤθγα, 16 ἐδδ οοπέοσέ εὐἱδέ ρμογπιὶέ; Ὀὰΐ 
{ῃαι, 1 {π]|0Κ, 18 ποῖ (ἢ6 σ48886δ.Ὀ ἢ ψογάβ [ὉΠ] ον 
Ρἰδίην βιιον {ἰΐ Ῥαυ] ἰοοῖς Θχοθρίίοη δὲ {π6 δρρ]]- 
οδἰίοη οὗ {Π18 ἴθγτη ἴο (ΓΙ 8Ε Δ Υ ; δηὰ ΚΠΛΡΕ 
βίποθ 6 βὰν (πὲ (ἢ 6 Ἰην!ου8 86η586 ψἬΟἢ 88 1η- 
νοϊνοά ἴῃ {16 νϑγῪ ποίϊοη οὗ [8 βρη: βοδίίοη Ἔχροβοά 
1 ἰο ςοηϊοιηρί. ἢ οὖν νογὰ ηον- αηρίοα, (πιο ἢ 
18 ἰῃ [Ἀ.1Π|ΔῚ 1156,} ΘΟ] 68 ἴγοπιὶ ἥάπρεη, ἴἰο ἐαΐο τ}. 
ΤΙδὶ “οβαρίιιι5 ἀπά ΓΚ υϑεἀ τ6 ψογά ἰη ἃ σοοά 
8686 18 Π0 ρτγοοῦ {Πδΐ τΠὰϊ νγὰ8 {16 σαϑηθγαὶ δοςορίβ- 
ἰἰοη. Β6β:465, ἤθη {ἢν ἀο, {Ποὺ 86 ἰΐ, ποΐ οὗ 
ορίῃΐοπδ8, θυΐ οἵ {Π6 ρϑβοηβ ΨΠΗῸ τηδιηΐδαίπ (Π6αὶ; 
δηἀ “08 6ρ 18 δα) ρ ογϑα [ἐ ἴῃ (πὲ 5686, βίησα 1{ νγᾶϑ 
1Π6 ΟἸ4581ς 8] ομθ, ἃηἀ ψ6}} υπάογϑίοοα Ὀγ ἢϊ5 ΘΟ θη} 6 
τοδάθγβ. Βιιΐ 1ἴ 15 ψ 1 δέ. βαικῖ 5 ρῇῃχαβθοί συ δἱοῃθ 
{παῖ να ἢᾶνα ὨρΓα ἴο ἀο, δῃηὰ αι] 4] ννᾶΥΒ 1.868 10 οὗἨ 
ορὶπίοπ, ἴῃ ἃ δααὶ Β6Ώ86 ; ἃ8 1 (οἵ. 11, 19. (ἝΔ4]. ὅ, 
20. Απά 80 480 Ρεοίϑθγ, ἴῃ 9 Ρεῖ. Φ,1. 45 {ἤθη 
ὅδον ἤδΓα ῥγθοθάθβ, Ψψα τηυϑί (8Κο ἰΐ ἴο ἀδηοία δὴ 
ορὶπίοη, δῃὰ {Π6 ψογάβ αἷς λέγουσιν σοηῆηθ 1ἴ ἴο {6 
δα( 56Ή56." 

Ἀ Τι5, ἴοο, Βοάάγιίάρεα, νἱὰἢ} ἷθ ὑδὺ4] Ἰυϊρτηεηΐ, ρεγοοϊνεί. 
“1 σαηποῖ δι της (β8αγα ἢ6) {παι 1ι|8 18. ἃ μίασθ ἤοσγα τΠ6 τννογὰ 
αἵρεσις, νἰοἢ 1 οὐνη ἴο Ὀ6 οἴκξη ἱπηάβεγεοηῖ, 15 υδοὰ ἴῃ ἃ δὰ δϑῆδδ ; 
ον Ῥαὰὶ] ρ]αίη!γ ἐπι πχδῖθβ (Πδἴ ΟΠ ϑιἰδηῖϊῖγ ἀϊὰ ποῖ ἀδϑοσνε (6 Ὠδιηθ 
{μεν ξᾶνα ἱϊ." 
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. 14., οὕτω λατρεύω τῷ πατρώω Θεῷ. Βν πατρώω 
Θεῷ 15 τπηϑδηΐ ἐδε Οοὰ οὗ ἐλ ας τ τον ; μ ἸΏ 5, 80, 
5ηὦ Ὅεη. 32, 9 ἃ 10. ἀπά εἰϑένβειθ. Ρβϑυΐ, ῃον- 
ΘΟΥΘΓ, 566Π18 [0 ἢᾶνα 584 [ἢ ργϑϑϑηΐ ρῇγαβα 88 δε ηρ 
ΘΒρΘΟΙΑΙΪγ ἱῃίθ! Πρ] 6 ἐο τῆ6 φργοσιγαίοσ, ΕῸν οὗ 

, Εἶν ῦ πατρώοι θεοὶ τῇ6Γα 15 [τεαιθηῦ πηθηίοη ἴῃ [ἢ 6 
ΟἸαϑβίοδὶ ψυίοσϑ, ἔσο ὙΠ ΟΤη, ΠΊΟΓΘΟνΘΓ, ΘΧΔΠΡ 65 
ἅτ δαυςοά Ὀγ ΑἸἹΡετίῖ, Εἰβηθγ, Κυρκο, δῃηὰ νεῖ 
ϑίθίη.Ἐ [10 τηῦσδί, πονονοῦ, δ6 γριηθιοτοα, {ἢδί 
ἀουρῇ (ἢ6 ρῆτγδξα 15 [γθαυθηΐ, γοῖ 118 Β6ΏΒ6 νν85.86]- 
ἄοπι “(οὐ οἵ {Πεῖγ δῃηοδβίουβ,᾿ δυς γαίῃογ Π086 ρᾶτ- 
ἘΟΏΪΑΓΙν ΟγβῃΙρροα αἱ δὴν ρἷδεθ 5611 τῃ6 [ὈΓπιοΥ 
15 Βοπηθύϊῃηθβ [ΘΠ ; 85 Θβϑρθοῖα! !ῦ ἴῃ ΤἼηυοσγά. Φ, 71. 
Απὰ ντρ. 2 η. 9, 247. 1011 Ῥδίγ!:, ἀυογιιπὴ ΒΘ ΠΡΘΓ 
8}. ΠΌΠΙΠΕ Τγο]α οδί. Το νηοῦ 1 δἀἀὰ Τπμιογά, 
9, 71. παρυραν δὲ σεοὺς τοὺς τε ὁρκίους τότε γενομέ: 
νους ποιούμενοι, καὶ τοὺς ὑμετέρους τατρωώους : ΏΘΠΟΘ 
τηΔΥ Ρ6 διπθηάοα ΤἬΘΟΡΠΥΪ. ϑ᾽πγοα. Ρ. 14 6. τοὺς τε 
πατρῴους Θεοὺς θρησκεύειν, καὶ τοὺς ἄλλων τών ὅρκων 
αἰσχύνεσθαι : “ὮΘΓΘ [οΥ ὅρκων 1 ψου ἃ τοδά ὀρκιων. 

1.15 ορεοσνθα Ὀγ Κυρᾷκο, {πὶ Ῥδὰ] ἀϊά νυ 86 }]γ ἴῃ 
{8 δνονιηρ ἢ18 δΔάῃογθησς ἴο ἰῃἢς τγοϊσίοη οἵ ἢ15 
ἑαϊμοῦ ; ψηϊοῖ Ὀγ (Π6 ΕοπΊδΔη8 τνᾶ8 δἰ ΔΒ δϑίθοιηρᾶ 
8 ϑδοτϑ ἀπίν, δηά 10 ψῃοτη (ἢ6 ἀδβουτίοη οὗ (Π6 
τοὶ σίση οἵ ομθ᾽8 ἐογείδίῃθιβ, δηὰ (6 ψΌυβΠΡ οὗ 
ἔογαισῃ ποάβ, 88 ΘΧΙΓΘΠΊΘΙΥ Οαΐοι8. ὅ66 ΠΙΟΏΥΒ. 
ΗΔ]. Αὐἰϊ. 4. Ρ. 91. ἀῃὰ ε͵8ο {Π8 ποίοβ. οἡ Ασίϑβ (6, 
21. 17, 18. Βεβιιἴθβ, {Π18 ργίν! σα οὗ μψογβῃιρρίης 
(δὲν Θεὸς πάτρωος δὰ Ὀ6Θη βϑουγοῦ ἰο {πΠ6 Ψ2εν8 ὕγ 
ἸΔΔΠΥ ἀδογθοβ οὗ βϑηδίεβ 8δη4 δ ΡθγοσΒ. ὅ6ς6 208. 
ΑὭϊ. 14, 17. 106,4. Ηδῶσα 1ὃ τὰ ριμπάδης 1η Ῥβι} 
ἴο ἴῃγον Πίι86} οἡ [Π6 ρῥτοίδοίοη οὗ (ἢ6 ἰαννβ, ὈῪ 

ἘᾺΛ6 Χοαπορῆ. ἄς εμαί.: 1, 15. Αἱνείας σώσας τοὺς πατρῴους 
καὶ μητρῴους θεοὺς. 26Βερ}.. Αἰ. 4, 13,1. ᾿Ελεάδαρος δὲ---συμμάχφῳ 
'τῷ πατρῴῳ χρησάμενον αὐτὸν Αἰγνπτίους διαφυγεῖν : δα 9, 12, 8, 
πάντας ἐῴκει μᾶλλον τιμήσων, ἢ τὸν παγρῷον καὶ ἀληθῶς Θεὸν, 
Ταοῖαη, ϑογίῃ. 4. ἀλλὰ πρὸς ἀκινάκον καὶ Ζαμόλξιδος πατρῴων 
ἡμῖν θεῶν. ΑΥἱοι ἃ. ἰπ Αμεϊδημ. Ρ, 68. θεοὶς γενεθλίοις τε καὶ 
πατρῴοις. Αρο]]οάον. 8, 2. τῶν πατρῴων ὑπομησθεὶς θεὼν. 

ΤΌ Υ. 1; 
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8ῃονίηρ (πΠάϊ ἢ6 ψΟΓΒΠΙρΡροα ἢο οἰπος Οοά ἔπδη ἠϊὰ 
{Π6 Ζψ6 5. 

15. ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν Θεὸν. [{ 18 ορβογνοεά ὈγῪ 
Οτοίϊ 5, (μαι ἴΠ6 ἔλσις οὗ (6 Η6]16 1818 Δ ΟΓΒ ἰῸ 
1Π6 ΓΞ οἵἦἵ ΓΙΌΣ οὗ {πὸ Ἡοῦτονβ; δπὰ ἰῃογοίογα 
(4[κ65 Δίϊοσ 'ἰ δη εἷς, οἵ ἐπὶ, ψ ἢ 8η δοσυϑαίϊνο. Ὑ οίϑ8. 
σΟΠΊρΆΓΘΒ [8οογ. οὐδεμίαν εἶχον ἐλπίδα τοῦ βίουι Τδυ- 
σγά. 8, 48. πολλὰς ἐλπίδας εἶχον. Ευτρ. ΑΪς. 189. 
γῦν δὲ τίνα βίου ἔλπίδα προσδέχομαι. [1 Δἠἀ Τηυογά. 
2, θ0ὅ. ΤΠα ψογὰ 4]80 ὁσουγβ 1ὴ Χοηορὶ!. 8δηἀ τΠ6 
μοϑὶ ψυτιθιβ. ' 
.1δ. ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται, αὐἀπιϊξ, οπέογίαϊη, 

ποιμιγὶδα. ὅο «80 ΤΙϊ. 2, 18. ΒΥ αὐτοὶ οὗτοι (βϑροΚοη 
δεικτικώς) Ῥαυϊ τηθϑδηβ {6 ὈϑΊβοῇ8 ργϑβθηΐ, τηοϑί οὗ 
νοι ψοι]α Ὀ6 οὗ {6 βοςεΐῖ οὗ {6 ἢ Δγ8668, 48 (ῃδὲ 
88 ὈΥ [ὯΓ {Π6 ᾿Ἰπόβϑὲ Ὠυπηθτοι8. Ὑπαΐ ποῆθ οὗ (ῃ6 
δι αιιοθα8 (45 βϑοπη6 πγαϊηαῖη.) βΒῃου]αὰ να 66 ῥγο- 
Βθηΐ, 15, Ποπδι ἀθγίηρ {Ππ6ὶνγ ὈΠΊΘΓ Ποϑυ ΠΥ ἴο (γί 8- 
ΓΕΙΔΏΠΥ, υὐζογ! ᾿πρτοῦα]6. δι τἢ6 ψσγοαέον" ματέ 
οὔ {Π086 Ῥίδβθηΐ θηϊογίδιηθα {Π6 ορ!ηϊοηϑ ἱπρυΐθα 
(ὁ {πΠ6πὶ Ὀγ Ραυ], 18 δηοιιρῇ ἴο }υ8{{{Πἡὴ)ὺ ἢ18 ᾿ψόγι 8. 
15. δικαίων τε καὶ ἀδίκων. Βρ. Ῥοᾶγοα οὔβογνϑβ, (πα 

Ῥαὺὰὶ δά ργορδῦϊυ ἢοΐ ἰδαγηθα [ῃ|5 {τ ἢ {}} ΔΕοσ 
5 σοῃνοβίοῃ ; ὑδοδῦβθ 6 88 ἃ ΡἤΔΓ.866, δηά (6 
Ῥῃαγίβθοβ θϑ]!ονοα {δαὶ ἐλθ 7μδέ ΟὨΪΥ νου] Ὀ6 γαϊβϑά. 
Απά δ γοΐδιβ ἴο ΨΦοβθρῆῇ. Αηΐ. 18, 1, 8. 8δηα ΒεΪ]]. 
71υἀ. 2, 8,14. Βυΐί, αἱ {Π18 ταΐῖθ, 1 ἀο ἢοΐ 866 ΟῪ 
Αι} }8 Ἔχργθβϑϑίοη σῃ 6 )υδιηςἀ. ἢ ἰσγυςἢ, πον - 
ανεγ, 18 (88 ἢ88 Ὀδ6Θη 866 Ὀγ Ὠχτιυβίιι8, ΚΉΔΡΡΟ, δῃὰ 
Κιιΐποα}), [δι {18 ορίποη οὗἨ 1Π6 τοϑιιγγθοίίοη οὗ [86 
υἱγ μοι ΟὨΪΥ, ἰΠουρῇ Ἀϑογιθοα ἰο τς Ῥδγβ668 ὈῪ 
1οβ86ρ νι, γοῖΐ 88 8η ορίηϊοη οὗ ἰαΐθ ογὶρίη, δὰ 
ΜὨἰοῆ, (Πουρἢ 1 αἰἴϊζογναγάβ ργοναι θα ἀπο (ἢ 6 
{6ν8, γαῖ, ἴῃ 1Π6 {1π|68 ΠΟΥ͂ ἰη αηπ6ϑ(οη, ννᾶ8 ποΐ (6 
βοπογαί ομα; ἃ8 ᾿Ἰπἀθθα ψ8 τῇδυ ςοἱϊθοὶ ἔοι Μαείί. 
25, 81. ἀπὰ Ζοἢ. ὅ, 290ὅ. Απά τ τπ6 σγεαίον ρματί οὗὨ 
{π6 Ῥἢατί8θθβ δάπηἰθ [ἢ6 γοβιγγθοίοη θοίἢ οἵ ροοά 
δηά μα4, 11 Ψὴ] ΡῈ βυβίοϊοπι ἰο }υβιν Ῥ80} 5 Ἔχ ρσεε- 
βίοῃ. 

16. ἐν τούτῳ δὲ αὐτὸς ἀσκκώ. ΤὮϊ8 ΡΏΓΑΒΘ 15 80Π)6- 
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ὙΓΠΑΓΤΑΓΟ, 86 5:15Ο 6 Ρ.10]6 οΟὗὁἁ τηοτα {Π8Πῃ ὁη6 πηοδῃίηρ. 
Ηρηςο {(Π6 ἀϊνογδιν οὗ ορίηϊοηδ διηοηρ (Οπ)πηδηΐδ- 
ἴοτ8. Νοῦν {Π6 86η86 ἀδρθῃαβ τυ ςἢ ὑροῃ {Π6 ψογά 
θγ Ὑ: ἢ: (ἢ6 6 Π10515 15 ΠΠ16δἀ υρ. Β6Ζᾷ, Ριβοδίογ, δηά 
γεῖβ. ΒυρΡ χρόνῳ; Ετϑδεηυβ, Ῥγίσροιι8, Ε'. ν΄... 82ηἀ 
οἴθοσβ, πράγματι. ΓΙοδοὺ8 οἶἴ68 ΘΠ }]16. οἡ Ερίιοί. 
87. ἐν τούτοις ἀσκούμενός τις. Απᾶ Αττδῃ, ΕΡΙςΐ. 2, 

“106. ἤσκησας ἐν ταύταις ταῖς ἀποκρίσεσιν. Βαϊ {Π|185 
8668 [0 Υἱ6 ἃ ἃ βοιηουνϊιδῖ ἔγιρ! ἃ 86η86. 1 {Πδγθίοσο 
ὑμῶν ψ ἢ [Π6 δυγ., Αγδρ., )6 Πιου, Οατοί., Μεαο, 

ἃΡμε], θοάδατγιάσο, Βοβοηη., Η ΘΙΏΓΟἢ 8, δηὰ ΚιυΠη., 
ἴο (4Κ6 ἐν τούτῳ 1ῃ [Π6 86η86 οὗ ᾿γορίον, οὐ ἐλαέ αο- 
οὐμπέ, οὐ δἪοοοιηΐ οὗ ἰδμαὶ (λορθ); κ τ1η6 Ηδῦτεν 
ΤΊ. Υδῦ 1 15 ποῖ ἃ τθγο ΕΗ ΘΌΓΑΙβΠι ; 88 Δ0ΡὈΘΔΓ8 
Ὀγ ΒΔρ]16}᾽5 οἰζαϊί᾽ οη ἔγοιῃ Χϑηορῇ. Ογτσ. 8, 14. ἐν δὲ 
τούτῳ με ἔπαισεν ὃ διδάσκαλος. 

᾿Ασκώ, 561}. ἐμαυτὸν, ἰαδογο. ᾿Ασκεῖν 15 οὨΘ οὗ {6 
ΤΩΔΏΥ ἰτγαηβιζϊνο νοῦ ἢ] οἢ δάτηϊ οὗ ὈδΙηρ' Δ ΚΘῃ [ἴῃ 
8 ᾿ἸηΓϑηϑιςινθ βθη86. ΟΥ̓ {Π18 νϑγρ τῃ6 ῬῃΙΟΙορίοαὶ 
Οοιηπιοηΐδίογβ, Θβρϑοί δ! }ν Πδρί!6]. σίῖνο βαναγαὶ Ὄχϑηλ- 
ΡΪ68, ἰο ψ]ςἢ 1 δάἀἀ ἐπ ἔΟ]ΠΠονγίπρ' Δρροβιῖ6 ομδ5 ἔγοπὶ 
{Π6 Ιδαγῃθά ηοΐα οὗ Βρ. ΒΙοπηῆθ! ἃ οἡ Ρτγοιω. ψιποῖ, 
1102. ἩΗδετγοάὐοί. 7, Φ09. τὴν ἀληθηΐην ἀσκέειν : δΔηά 8, 
4. ϑορδος. (4. 6. 918. δίκαν ἀσκοῦσαν πόλιν. Απάὰ 
Ἰτδοῆ. 884. Ευτγιρ. Βαοςοὶι. 6ΦΙ1. ἀσκεῖν σωώφρον᾽ εὐορ- 
γησίαν. ϑαρρ!]. 872. χρηστότητ᾽ ἠσκηκότα. 901 ὁ. τάγαθ' 
ἀσκήσας ἀνήρ. Αὐοσίος Αὐγ. (τη). 18. δικαιοσύνην 
ἀσκεῖν. ῬΠΟΟΥΪΝΙ. ἃΡ. δίον. ὅ. Ρ. 89. σωφροσύνην 
ἀσκεῖν. [πβοΓρί. δρΡ. ὅροη. Μιβο. Ετυάιί. Απίίᾳ. Ρ. 
821, 8. “Ενθαδε Διάλοχος καθαρῷ. πυρὶ γυῖα καθήρας, 
᾿Ασκητής σοφίης, ὥχετ᾽ ἐς ἀθανάτους. (ταῖα8. ἴῃ 
Βευποκὶ! ΑΩΔ]. Τ᾿ 1. Ρ. 186. ὅσοι τὰ δίκα᾽ ἀσκοῦσιν. 
1 δαὰ {μδῖ, ἀπιοηρ {Π6 πηᾶηγ ΗΘ ]Θηϊβτη5 οἵ ΥἹΓρΡῚ!, 
ΤΑΥ͂ Ὁ6 ποίἰςροα {Π6 [οἸ ον ηρ, ἴὰ Ζ η. 4, 909. Θυίη 
Ροΐίυ8 ράσοπι οἰογπαᾶπι θαυ οεπιμ Απά {παι 1 5 
ϑιι ἢ, 18 σοηῆτγιηθα ὈγΥ Αροϊϊοάοτ. Ρ. 96. (εἰ6α Ὀγ 
ψαἸ Κη.) τὰ κατὰ πόλεμον ἀσκεῖν. Αηά Ραγίἤθη. 6. ὅ. 
ἀσκεῖν τὰ πολεμικὰ. 

ῬῃπΠοβίγαίΐαβ, διηοηρδί οὐ ὺ νἱγίι!68, τη 8 Κ68 τη θῃ- 
(ἰοη οὗ ἀσκήσις ; ἴτοπι ψὨϊσὮ 1 ἈρΡΡδᾶγβ (πδΐ (ῃ6 Ψογ] 

Ι, ὦ 
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ΜῸ8 ΟΥἹΡΊ ΠΑ υβοᾶ 1η 6 σοοὰ 56η86, ἰπουρῃ αἴου 
ψνδτά9, ἔτοπι ἴδ τηϊβοοηάυςίὶ οὗὨ το] ρ᾽οη βῖ5, 10 σϑηθ 
[ὁ ἢᾶνα ἃ θα οὔθ. Ηδρηςβ ουκΓ (θείη αϑδοσέϊο. 

10. ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν, ““ἃ Οσοῃδβοίοῆς6 
Ὑν Πἰ ἢ τηρης οί τοργοδοῖῦ πα ψηἢ (δ]}Π1ρ ’ὰ ἀδέγ.᾽» 
᾿Απρόσκοπος 18 ὁη6 οὗ (Π086 ΠΊΕΗΥΕ τῃδι ἢᾶνα θοί 
Δῆ δείϊνο δῃηα ρϑβϑῖνθ βαπ86. Ηθῖ 10 ἢδ5 [ἢ6 7ογηιοῦν, 
85 ἴῃ ΡΆ]]..1, 10. ἵνα ἥτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπροσκόποι. 
ΤΏσγο 15 {8195 ἀΠἴδγθηςο, ποννονογ, {π΄ νι ῆδί 15 ῥτος 
ΡΟΥΪΥ ΔΡΡ] Δ Ὁ]6 ον ὸ ἐἢ6 ᾿ογόοη δοί!ηρ, ΟΥ ἴο τὴ8 
αὐίϊόπ, ᾽6 ἤ6 γα ἢρι γα ΝΟΥ υϑοα οὗὁὨ [Π6 οοηϑδοίθποο, ἃ8 
δΟσΌΓΑΙΘΙΥ οΠαγδοίογΖίηρ (Π6 οοηαασί. 
- ΤΠὴΘ6. ΟΧριθϑϑίοη πρὸς τὸν Θεὸν 18 υπάσυθίθαὶ 
Τογιηθα οἡ [ἢ6 Ηρορτγον ἰαἴοηι ; [που ρἢ οἠδ οί ἀ 581: 
Δ] Δ΄ πιὰ 6 ἐοαπά ἴῃ {Π| ΟΟΤΘΕΚ ; 89, ἰοΓ 1ηβϑίδῃοθ, [ἢ 
(6 ρᾶβϑαρα οεἰϊοὰ ὃν δεοίβ. ἔτγοπη ΤΠυσγά. 1, 71: 
δρῶμεν δ᾽ ἂν ἄδικον οὐδὲν οὗτε πρὸς θεῶν τῶν ὁρκίων, οὔτε 
πρὸς ἀνθρώπων τῶν αἰσθανομένων. Το ψπϊοῦ 1 δαά 
οβορῇ. δὅδ4. ἔχειν πολλὴν τὴν ἀπὸ τοῦ συνειδότος κοὰ 
πρὸς τὸν Θεὸν παῤῥησίαν καὶ πρὸς ἀνθρώπους. Ὠδϊορ. 
Ἐξ αοτί. Ρ. 89, ἁμαρτάνω οὐδὲν, ἢ περὶ Θεοὺρ, ἢ περὶ 
ἀνθρώπους. 

17. Ῥαὰὺ] ἤογθ ΔΒ ΟΙΒ (0 {πῸ ἐλὲγα ΠρΔα οὗ δοοὺ- 
βαν6, ὭΔΙΊΕΪν, ΡῥτΟ ΆΠΘΙΊΟΗ οὗ {πὲ ἰοπηρῖς. ἊΝ 

Δι’ ἑτών δὲ πλειόνών. Πδ6 δὲ ΠΏΔῪ 6 τοπάοῦ 
ἀμᾶξοηι. Διὰ ἬΘΙ8 -51]6}1ῆ68. αὐἐδῪ, ἃ 5086. ΒΟ ἢ 18 
ὀΐίδη ἴο 6 Ἰοιπὰ ἴῃ ὙΨὙΠιογάΙά685; 85 7, 71. ὅ, 14. 
δι’ ὀλίγου. 7.4. δι᾽ ἐλάσσονος. ὅ, 6]. διὰ βραχείαφ 
μελλήσεως. ὅδ0 8180 ΑΠβίορἢ. γόθρ. 1476. διὰ πολλοῦ 
χρόνου. Ὑπαογα. 4, 8. δι᾿ ὀλίγης παρασκευῆς. 
᾿ Παρεγενόμην. Κυΐποοὶ τϑηάθγβ γεέμγηδα; 88 ἷπ 
ἴλῖκε 14, 91. αηὰ οὔβογνοϑ, {πᾶς (ὃ6 ψοΓὰ δηβννοῖ 
{0 {η6 Ηδεῦτ. 5 Ὁ ἴῃ Νιιέηῦδ. 14, 86. αη4..08. 18. Βυὲξ 
ἤν ἰἴ 5] ΠΊΡῪ 53] 0}1Ώ65 σεραὶν ἐο.. ᾿Ελεημοσύνας ποιή: 
σων. Ἰ]οιεῖν ἐλεημοσύνην 15 Δἢ ΗΘ] δηϊθτς Ιἄϊοιι, 8η4 
ΦΙρΡΏ 658 ο σίυθ αἰπιδ; 8ἃ8 1ὴ Μαῖίί. θ. 1. δηᾷ αἶϑϑι 
ψῆοτο. Βυῖ ἰϑγὰ, ἔροπὶ οἷν Κπον]εᾶρσα οὗ {πα οἰτ- 
Οιπηϑίδη 65, 6 πηιι8[ ΤΠΠΟΘΙΠΥ (Πδΐ β6π86, δῃηὰ τοπᾶθε 
Ῥγοσοηΐ : ἃ 56Π586 Θα ΠΔ}}ν 5818 016 ὕο.ἢ 10 ἐλεημιοσιύνη 



’ 
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Δ πἠροφφοραί, δὸ ἰδαὲ γα ᾿πρρά ῃοὶ βυρρθθθ ἴῃ 
ποιήσων ἃ αἰέρρία.. “ᾳῃᾳψ{ᾳ.ν ΝΕ 
Βγ {πὸ ψογάβ ποιήσων, ὅζα. (ἴπ ΘΓΑ͂ΘΥ. ἐο γνεθεθηξ, 

ὅς.) Ῥαὰ] ϊπί8 {πδὲ δ ρυγροβθθ ἴοσ γτοραϊσίπρ ἴῸ 
Φθγυβα 6 πὶ 88 ὈΘῃονοϊθηΐ δηᾶ ρμῥίοιιβ, δηαὰ ἱμβογϑίοσρ 
[πᾶ 6 σου] ᾿μέθηα πὸ ργοέϑπδίίοη οὗ εἶς ἐθῃΡ]6. 
δα {Π9 ποίρ οἡ 21, 44 ἃ. 66. 
. 18. ἐν οἷς εὗρόν με ἡγνισμένον. Ηδρτα ἀρδίη (Π6ὲρ 18 
δῃ Ε]1105818, ψῃ] οἢ τηΔῪ Ὀ6 Π]]6ἀ τρ ἴῃ τόξα {πη ΟἿΘ 
ἼΑΥ. δομοορίίσοη δηά Ῥϑᾶγοθ ΒΌΡΡΙΥ χρόνοις ; ἈΠ ΙΓ ἢ, 
Ποίαν Γ, Βρ6Π|8 00 ΔγὈ ΈΓαΓΥ. 1 ργοίογ, στ Βοίδ, 
ΒρΖα, δῃά τηοϑὲ στϑορηΐ (οιηπιθηίδίογθ, πράγμασι, 
Θηά 1 ψοι!ὰ τρηάογ: ““δηραρροὰ ΄6Ὶ ψὨϊοἢ ΟΠ ΟΘΒ 
(μΔΠΊΘΙΥ ἃ πη8 δηά οβδγιηρβ), δηὰ ἴῃ {86 Θχϑγοῖβα οἱὗ 
νούνα ουβογνάποθϑ ἴῃ {Π6 ἰθταρ]6, ἐπ Ὺ ἰουπῃᾷ τη6.᾽ 
ΝῸ 9206, 1. ἐν οἷς, οὐοομμρίοα ἴπ ἐΐθάθ αὐαὶγ8. 'ΓῊΘ 
γοδαϊηρ ἐν αἷς 15 ἀου Ὀ{1655 ἃ ΤΏΘΓΘ ΘοΟγγθοίίοῃ. 

. Ηγνισμέναν, “Ὀουπά υῃήογ ἃ νον, [ἰνίηρ ἴῃ νο- 
{{ν6 βδβοι πη οηγ." 850 21, Φ4. ἁγνίσθητι, μπαογέαξκα. 
Οὐ μετὰ ὄχλου, οὐδὲ μετὰ θορύβον, ““ πηδοσοπιρδηϊθα 
ὈΥ ΔΗΩΥ ΟΓΟΨα ΟΓ ἰππ}}1. Μδηγ ΜϑΝ. δῃὰ δα οῃβ 
ἢᾶνρ τίνες δὲ, ΑἸογναγβ {Π6 δὲ νγν48 τγονη οὔ ὈῪ 
ΒρΖαᾳ, Ὀὰΐ αραὶπ τοοθῖνρά Ὦγ ΜΙ 8ηᾳ Οὐσιθβθδοῇ, 
νΐο, 1ῃ σοπίογπ εν ἴο 1, αἰζογοά {6 ρΡιυῃοίμαί 9} οὗ 
{π6 ψῃ οὶ βοηίθησθ ββθυῖ [18 δ66πὶ8 0 ἱῃοζθαϑο [ἢ 6 
ΑΙ υ]Υ, δπὰ 18 ραγίηρ ἴοο τοὶ τοαϑια ἴο ἃ ἔξῳ 
ΜΡϑ5., δῃά ἰο ἃ γοδήϊηρ 16}, πηᾶοῦ (ἢ6 ῥγϑβοῃξ 
ΟἸΓΟυΠηΒίδη068, 18 ΒΌΒΡΙΟΙΟΙΒ; [ὉΓ Θν σῦν Οὐ Κηο8 
(δύ ἢ ἸΙοηρ δῃα ᾿ηνοϊνϑα βεπίθηῃρθϑ, ρδγί! 9188, 810 ἢ 88 
δὲ, τε, ὅτο. 616 οἴἶρη. ἱπιτοάποοθ ὈΥ ἰῃ6 ΠΙΡεαΡἢ 
(Ἀγουρἧ τ βαρρυθ οπβίοῃ οὗ {ἢ σοῃδίγιοίίοη. 11 
ΘΓ [0 ΒΑΥ͂ (ἢδι {18 [88 Ὠϑρμεηβα ἱνο ἰδμουδαηά 
{([16 ἴῃ ΤὨσογαά!4ο8, 1 Πα]ανα 1 8ῃου]α μ6 ἩΣΠη [Π6 
᾿ἄγαιἢῃ. 1 δμοὴ ἃ αβῈ Νῖδ.5. ΟὨΪΥ Ὀθᾶγ ἰθβε θην (0 
[Π6 ῬοΓΡΙΟΧ οὗ {86 ΠΙΡΓΑΡΙΙ ; δηά, ἴῃ 16 θη, ἰξ 
ἈΔΡΡϑῃβ ἰμδὲ [8686 ΡδγίοΙ]ρ5 ργοάιμοα νοῦ ῦ8, ἰο ΠΏ8 Κ6 
Οὐ ἃ παν σοηϑίτιοίοη. ΝΟΥ οὐρῇϊΐ δὲ ἰο Ὀ6 δαορίοή, 
85 θοίηρ {Π6 πλοτα αἸ σα τοδαάϊηρ: ἴον 1 ὁ ἀὐίοιέ 
γεαάὶηρ οαρὶι οὐέονὶδ ραγίδιιδ ἴο Ὀ6 ργοίεγγοα, Βα γοίυ, 
ἃ {ογίϊοτὶ, οὐρθν ἃ αἰίοιμϊέ οσοποίγμοξίοη; βίῃησα. ψ6 
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ἢηά {Π6 Πἰ ταῦ τόσο Ἰζηπογδηΐ οὐἁὨἮ [6 Ἰαἰίοσ {Πδη οὗ 
{π6 ἔογιηθσ. Ηδσγο [Π6 σοϊηπίοη ΓΘϑάϊηρ Ὀ64Γ8 βυοἢ 
ΤῊΆΓΚ5 οὗ ζοῃυ θη 658, (πὶ 1 ΔΠὶ ΒυΓρΓίβ6α 10 βῃουϊά 
δνθῇ ἤανα Ὀδθθη οδ θά ἴῃ αυδβίϊοη ὈΥ δυςἢ οῃηϊηθηΐ 
ΒΟ ΟΪΑΙΒ 88 Ετγδϑηλϑ, 6 1916, δὰ Μ|Π]. Ὑοί 1 
τηυϑί Ὀ6 γοιηθπιδογοα ἰπαὶ ΠΟΥ γα ποηθ οὗ (ἤδη) 
γ ΤΥ Ῥγοίουπά Οατροΐδηβ, δηὰ {Π6 ορί πο οὗὨ (πε ἰαβί 
18. οὗ [688 ννοεῖρὶιῖ, βίησα ἴο Πίτη ἰξ πη ϑὲ ἤδνα ἀρροαγοά 
τἀ! ἔογθηὶ τ πειμεῖ δὲ ψογο δατηπίεα, οὐ γο]οοίαά ; ῸΣ 
(ἢ 818. δοουϑίοπμοα ΓΑΒΙη688) ἢ6 τε]θοίβά- {Π6 
ψ ἢ ο]6 βθηΐθηςθ, 88 ἀογινθὰ ἔγοπὶ [Π6 τηαγρίη. Κυ!- 
ΠΟΕΪ, ψ τ ἢ Π18 υϑ08] Ἰαἀρηιοηΐ, Θβρου868 [Π 6 σΟΠΙΠΊΟΏ 
τοδαΐϊηρ, νης (1 ὙΠ] ον 844.) νὰ8 γεοεϊνοα ΚΥ 
ΟΠ γυβοϑβίοῃι. 

᾿ 10. οὖς δεῖ ἐπὶ σ. π-. Μδηγ ΜΆ5,, ΕὠἰοηΒ, δηὰ 
Ἐδίῃογβ, γοδά δεῖ, Ψ ὨΙοἢ 18 ἀρρτονθα ὃγ εῖβ. δῃηά 
Οτοβρθδοῖ, δηά τοοαινοα ἰηΐο ἴη6 ἰοχέ ὈῪ Βοηρεὶ δπά 
“Μεαιίμς. Νοῦν σογίδίηΥ ῬγοργοΥ οὗ ἰδηριδρθ 
ψουϊά βθοῃ ἴο γθαῦϊγα (Π6 σομηπηοη γοδάϊηρ : δι 0 
ΒΟ ἢ πΙσο 68 [Π6 τοῦ οὗὁἩ {6 Νοιν Τοβίδιηθης 8Γ6 
1||16 διίθηῖίνθΌ Απὰ νὰ ΠΙΔΥ 80 τῇ οἢ {Π6 τΏΟΓΘ 
Θαβιν δοσουπί ἔὸγ [Π6 οἤδηρα οὗἉ δεῖ Ἰηἰο ἔδει Ἐ [ἤδη 
1ῃ6 σοπίγατγΥ, (ῃδῖ 1 σαπηοί ἢαδιίδία (ψιἢ Κυϊη. δηὰ 
οἶμογ8) ἴο ργοῖδσ 1{. 

19. εἴ τι ἔχοιεν πρὸς με. 80 {(Π6 Ηδοῦτ. Π, σϑηι. 
Ηδρτγα [ἢ ογὰ 8 δὴ 61}105818 οὗ ἔγκλημα. δι π}]ατ Ἰάἰ ΟΠ 5 
ΔΓ6 ουπά ἴῃ Μαί(. δ, 28, (σψίιθγα 8566 {86 ῃοίρ,) 
Αροο. 9, 9. Απά Αςίἰβ 19, 88. 

20. ἢ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν, ““οΥ (88 {Π6Ὺ ἅγα ποΐ 
Π6Γ6) ἰδὲ {Π686 ΡΘΙΒΟΏΒ {Π6ι 86 ν 68 ΒΔῪ :" ΡοΙΠΕΠηρ ἴο 
{Π6 σἢ 6 Γ΄ ῥγθβίβ ; πηθδηϊηρ, 88 Κυϊηοοὶ {ΠῚ Κ8, 1Π6 
ϑοαάδισοοθ, ὍΠΙ8, ΠΟΤ ΘΥΘΥ, 8669 ἴοο 8016. ᾿Αδί- 
κημα 15 ῃοΐ Μ6]} γθηδγβά ογέριθ. [{ γϑίῃοσ βρη ῆἔθδ 
Οἤδηοθ, τηθδηϊῃρ αϊδγεδροοί. δὸο Αοίβ 18, 14. εἴ 
ἀδίκημα τι ἢ ῥαδιούργημα, (ἩΠΘΓΘ 566 π6 Ὠοΐ6,) ψῃϊσἢ 
ΒΘΘΙῺ8Β (0 ΟΟΠΗ͂ΓΤηΙ ἰἢ6 εἴ ἴῃ τἢ68 ργοϑθηΐ ρᾶβϑᾶρθ, 
τ[Ὡγούῃ ουὖὐ οὗ τἢ68 ἰαχὺ ὈΥ [6 ΟΥΙΟΒ, δε ἤα: οὔ 

Ἐ Ναιροῖν, ἔγουῃ ἴῃ6 οπεπάαπαὶ Ῥγιτίσο, δρὰ ὄνθὴ δοοίάθηϊ; 
βίῃηςε ἴῃς ο ρῥγεοθάϊηρ, τι! ἴ ΘΕΆ 8}}γ ργοάυςο ε, 85 ἰῃ ἃ ἰπουβαιὰ οἴ ΠΟΥ 
68868. 
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-ἰπβυβίοίοηΐ στοιη8. ΤῊ σοπηοη γϑδάϊηρ 18 δι Γοὶ 
ΤΊΟΓΘ τ απ απὲ, δηά 1ηἀδ6ρ6α ᾿5 σοηῆγιηθα Ὀγ {Π6 ἔοΪ- 
Ιονίηρ ψογὰ ἢ, ἢ] Ο ἢ) ἔΌΓΠῚΒ ἃ ραγί οὗ [6 88Π|6 βθῆ- 
ἴθῃς6 ; [ὉΓ [Π6 ραποίυδίοη οὗ ἰ{ οὐὔυρῇϊ ἴο 6 88 [0]- 
Ἰον8 : συνεδρίου, ἢ περὶ μιᾶς. ΤΓῊΘ ἢ τηΔῪ Ὀ6-.Τοπάογοαά 
οὐδογισῖδα ἐΐαπ, βυρρὶγιης ἄλλως ΟΥ μᾶλλον; 8ἃ8 ἴῃ 
ΤᾺΚΟ 18, 14. 

1 φΠΕ ΓΟΙΥ αϑβθηΐ ἴο (6 ορ!ηΐοη οὗ ΒεΖα, {πὲ {Π6 ΓΘ 
15 1ῃ {}|8 βεηίθηςθ ἃ ἀδἰσαίθ ἸΓΟΩΥ ; 88 πη σῇ 88 0 
ΒΆῪ : ““Θχοερί [ῸΓ οὔθ βρθθοῖ, ἐῇ ἐλεψ οαπ πιαΐθ α 
ογίηιο οὶ ἐδα . "“Ἴ Νον {18 ἤρτπτα 15 ποῖ ὑπ γα ΘΠ ΕΪΥ 
υϑοά Ὀγ δι. Ῥαὰὺ] ; 88, οσ ἰηβίδηςθ, ἴῃ 2 (οι. 19, 18. 
ὙΠΊΟἢ 15 ἃ ΚΙπάγοα ραβϑαρα ψ ἢ [ῃ6 ργθβϑηΐ: τι γὰρ 
ἐστιν---εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑμῶν ; χαρί- 
σασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην. Ὑοἱ Παά [ἢῃ18.ὈΘ6η ἱ - 
οἰ 6ἀ ἰο ὈὉ6 ψτοηρ, δὰ] ταὶρῃς (48 ΤΥ εἴ8. ἢἰ 8) δνθ 
Δηβγογοα ἴῃ ἴΠ6 ψογάβ οἵ Απίρῇο 8ἃρ. δίοῦ. 44. οὐ 
δικαιον--- ἔργῳ ὀρθῶς πράξαντα διὰ ῥῆμα ἀπολέσθαι. 

2.2, ἀνεβάλετο αὐτοὺς, ““ΔΙηρ αν 11105,᾿ ρΡὰΐ οἵ 
{6 ἀθοϊδίοη οὐ {Π6ὶγ σδιι86 (1. 6. {Π6 ἙὨΙΘΥ ῥγιδϑίβ᾽ 
δηἃ Ρ40}}5) ἴο δηοίμοσ {ἰπὸθ. Νον ἀναβάλλεσθαι 
βίσηιβθ8 ργόροεὶν βάλλεσθαι, ἰο ἀείδτ ἀοϊπρ' Δηγτϊηρ, 
[0 Δηοίθογ {πης (ἄνα), ἰ. 6. ἐο ρμέ ΟἿ; ΜΉΘ ΘΧΘΟΙΥ 
ΔΏΒΘΙΒ [Ὁ ὑπερτίθεσθαι τὸ ἔργον. Αηά 80 ἀνατιθέναι 
τὸ ἔργον. ΟΥ̓ {18 86η86 ΠιΙΠΊΘΓΟῚΒ ΘΧΔΙΉρ 68 ἅγα Δ6- 
ἀυσοὰ Ὀγ ΒάρΠεῖ, Υ εῖβ., Δηὰ Κγρκα. 10 Πδ5 αἱ πηοϑβέ 
αἰνγανβ δῇ. δοσυβαίϊνα οἵ {Π6 ἐλΐηρ; δηα βοιηθίϊπηι68 
{Π6 ν ΓῸ 15 864 Δ58ο]υίεϊγ, ἴῃ (ἢ6 856η86 οὗ ργοοῦγαϑ- 
ἐϊπαίθ6. Βιϊ ψ ἤθη ἰἢ6 Ὀυδιηθ88 ρὰΐ ΟΥ̓ 18 ἢοΐ οὖΓγ 
ον ἢ, Ὀυΐ δΔηοιοτ᾿β, ΜῈ τηᾶν 06 8βαἰ4 Ηριγαινοὶυ, ὈῪ 

ἈΞ Ἐν (δἰ8 ρυποίυδίίοι [86 σοηείΓιοιΐοι νν}}} ΩΟ ἸΟΏΡΕΓ ἄδβεγνα ἴῃ6 
δορὶ (δῖ μἐμίοα, ν]ιῖο νναβ Δρρ]!16α ἴο ἰξ ὈΥ Βεζα: ΠΟΥ 5 (Πδγ8 ΔΩΥ 
οοοεβϑίου, ν]( ΖΕΡΈΣ, ἴο πᾶνα Γεοουγ86 ἴο (δὶ θεὸς ἀπὸ μηχάνης, 8ῃ 
ΔΙΠΟΒΙ ΟΡΘ818. 
᾿ 1 Απὰ 80 Μαικίαπηα, Ὧο Ῥδγαρῆγσγαδεθ ἴδι8: “" [οἱ (686 ὑϑΥῪ 

, Ῥοίβοῦβ ΨὙὴ0 8ΔΓδ ΕΘ ργεβθηΐῖ, δηὰ Ὀεΐογε βοτὰ 1 πᾶνε Ὀδθη ἰγῖθα 
Οὔσα αἰγεβάυ, ἰεξ {πεπὶ ἀθοῖαγα, νυ ποῖ Υ ἔοιπαὰ τ) ρΌ Υ οὗἁὨ ΔΩΥ 
ογΐμηθ, ἜἼχοερῖ ἰηαθεᾶα (π|8 οὔθ δείποιμβ ρίθοθ ὁ ἱοκεάπεοιδ, ἴδ 1 
δου ἃ δϑῖς, υνποῖθοῦ ἰδ νγὰ8 ποῖ βδίγδηρα ἰῃδῖ ἃ δενν δηὰ ἃ Ῥῃδγίθοα 
διουϊά Ὀ6 δοουδεὰ ὑγ, δπὰ (τἰοὰ Ὀεΐοτθ, 368 δηὰ ῬΒΆσίθεεθ, ον 
τηδἰηἰδίηΐην ἴΠ 6 Τεβυγγεοιοη οὗ {Π6 ἀεαά δ᾿ 
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εαέαοΐνιγόεὶα, ἴο ρυΐ ἠένε οὔ: πΠΙΟὮ Ἰάϊοηι ἰδ ἰσυπα ἴα 
[Π6 Ργθβθῃΐ ρδββάζθ, βῃ ἃ οσςδβίοη ΠΥ οἰϑασῃογθ. δὸ 
Ῥιυαις. (68. 1, 788 α. ἀναβάλεσθαι τὴν σύγκλητον : δηά 
θ40. ἀναβάλεσθαι τὸν Μῆδον. Βιυῖὲ {18 Βαδῇ8 ἰο Ὀ6 ἃ 
1 αἰϊηΐϊβη. Εοσγ ἴῃ τπαὶ ἰδηρθαρα (ἴδ σοΓΓοθροπαθῃς 
[ΟΓα]8 ανιρίϊαγα (ΜΝ ἰσ ΡτΟΡΟΓΙΥ βρη ῆρθ “ ἴο ἴδκα 
ΤΏΟΓΟ {{π16 [ῸΓ ἃ Ὀιι81} 688) δηά αἰ ΈΥΥ6, ᾶτα υβαὰ θο.ἢ 
οὗ (6 ΠῚ δπὰ τη6 ρϑγβοῆ. Εχϑιρίθβ ἴδ 6 
δθϑη ἴῃ Εγηθβϑι 8 (ἱσογ,, Ο]οβ8. [ἀν., δηα δος οἰϑε} 8 
1, οχίςοῃ. 

22, ἀκριβέστερον εἰδαὺς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ. ΤῊ] 88}- 
ἴ6Ώς6 18 Ὠοῦ ἃ {{||6 ρογρὶ χὰ ; δηὰ 80 ἀϊβίουϊ ἰ8 κα 
ἰο τηᾶκα ουΐ ἃ ἰερ!τἰπηδί6 σοηϑίγις(οη, 8δηα 8ὴ δρὲ 
δ6Ώ66, (δὶ 1 ΠΠΔῪ ΒΔΥ ἴῃ (6 Ψψογάβ οἵ Ροιβοῃ, ἀρ- 
ΡΘηα. 8Ρ. Τοιρ. 4, 444. ἔρο ᾳιοά [πρίαπλ ἤδΌΘΟ, 
αυοά βοᾳιιδι πο ἰαῦθο ; οἴ οΙ8 αυ1ἀ ποη δἰί, 4φιδηὶ 
δ διῖ, ἀιοίιγα9. Εταβϑίηι8, Γυἱῆργ, δομιίαι, οΟ] ἢ, 

δυιπηδηη, ΜΊΟΒ 8618, Δηᾷ Μογαϑ, Δ Κο (ἢ 8686 ἴο Ὀ8 
{π|5: ““ αυδιηηυδηι δοουγαί(ὰβ πδιαί, αιυὰπι δορσιιδᾶ- 
ἴογθ8 ταε{ἰθγδηΐ, 485 Δα ἀοοίΓΙ πη (ΓΙ διδηδ ρ6Γ- 
πηδγρηΐ." δ χ ((Π6Ὺ 4ἰ1ηΚ} ψν6}} Κηονν [ἢ 6 ἠδίαγα οὗ 
ΟἸ 8014 η1{γ, Ὀοιἢ) 3 οπι γορογέ, ἀυτιηῃρ [8 Ἰοηρ Γοδὶ- 
ἄδηςθο, ον ἔτοιῃ ἢ8 εὐ)76 )νειιἑία ; δῃᾷ γοῖ ψ ἢ 4}} 
ἢϊ8. Κηον!θάρα, δηα σοηβθ!αθηΐ ρογβυδβίοι οὗ Ῥδυ 8 
Ἰηηοσθῆσα, ἢ6 ψου]ὰ ποῖ ργοποῦυμοα ἢ15 δοαια!, 
Εἰπὸν ἴο στγαιγ 1[Π6 Ψ6νν8, οὐ ἴο οὈίδίῃ πο ΠΩΥ οὗ 
Ῥαμὶ ἔογ ἢ18 ἀἰϊδβιηϊβϑίοη. ΤἊϊ8, ΒΟ ΘΟ, 6 ΘΒ 80 
ν]οἰθηΐ δὴ :ηἰογργθίδίϊοη, ἰἤγοϊνοβθ 850 τη ποἢ ἱπηργο- 
ὈΔΌΠ ΠΥ, δηα ογθοίβ 80 ργοδί ἃ βιιρογϑίγιοίυγε Οἤ 89 
ὨΔΙΓΟῪ ἃ ἰουπαάαδιίοη, {πᾶ οὐδοῦ (ὐοπηπγοηίδίογϑ, 858 
ΒεΖα, ατοίυ8, ἀηὰ Βοβοηιη., να δηάἀοανοιιγοα ἰο 
Θ᾽1οΙΌ ΔηοΙ ο΄ 86η86 Ὀγ (ἢ ποὶ δἰζθγίηρ (6 τοογα8). 
οπδηρίηρ (Π6 ρμεποέμαξΐοη. ΤΌΠΟΥ ρυ ἃ ρουοά δἶοΣς 
αὐτὸς, Δηἃ τοραγὰ εἰπὼν ἃ8 ρίαςεά ψνἤογα 10 18 26» 
ἐγα)θοέϊοποηκ : (ἢ ΠΕ σῖνα τἢ6 ζΟ]ονηρ 56Ώ86: 
ἐς ῃρη (ϑ8: ἃ [16) 1 58.4}} αν δοηυΐϊγθα πόσα δχδοῖ 
Κηπονίθάρε οὗ ἴΠ6 τηδίϊοτθ ρογίδιηϊηρ ὁ {Π18 ΠΟῪ 
τοὶ σίοη, δὰ 1 γ8145 51.41}} ἕᾶνα σοι Ὠἱΐθοσ, ἰἢ6η 1 
50}8}} ἀδοιἀ6 Ὀθύνψθθῃ γοιι.᾽" Του {διη}κ (ἢδὲ 1 γϑἰᾷ5 
ψ 85 ἴο Ὀ6 σοῃδβα 64, νηοί γ (Π6 ἢν 56εΐ ΘΓ σοῆ- 
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ἔγϑιν ἰὰ {υ4419π|, ΟΥ ποῖ ; δη ἬΒΟΙΒαΣῦ ῬΑ] γγὰβ τὸ 
ἢ6 σοπάεομμηρά 88 ρΊΓΥ οἵ ᾿πρι ον ; δίβα ψοῖμοσ μ6 
δά Ὀθθῃ ρι οἵ βοαϊίοη, ὅο. Βιυιῖ [818 τηοάα οὗ 
οἵ σοῃϑιάοείηρ (Π 6 8εηΐθηςθ 18 ἴοο ν]ἱοϊοηΐ ἰο 6 δά- 
τη 64: 8η4 88 ἴο ἀδεοιαϊηρ ψῃΘίηογ Ῥ8} ψδ8 ἰο ὃς 
ςοηάἀριηηθα ἔον πηρὶ ἴΥ, ΟΥ ποῖ ; (παΐ 18 ἃ τηοϑὲ δἢ- 
βι γα βιρροβιίίομῃ. Εογ (6 ἰανβ ΟὨΪΥ βϑοισγοα ἰο (ἢ ς 
Φον5 δὴ υῃάϊδίυγυς ἃ ἜΧογοὶθο οὗ ἰπαὶγ. τα] σίοη, 88 
Ἰοῆρ 5 ἴπϑὺ ρῥγοίρθβθα 10; ρυΐ ἀϊ4 ποὲ δοϊὰ ουΐ 
Ριυ ΙΒ πηθηΐ ἴο μο86 ψἢο βῃόυα ἀδβοῦὲ 1. ΓΠοτο- 
ἔἴοτγο, 1 ΟΠ ΙΒ δηλ γ ῥαά ϑέρη οοπέγανῳ ἴο Φυάδίδῃι, 
“ΠῚ σου ]ὰ οὶ βᾶνο τομάογοά Ῥδὶ] Ῥῃη 8ῃ 8018 ὈῪ 
ΔΎ. 
ΟΥμ9. Οοιμηηθηίδίοτβ, ἃ Καϊηοοὶ, ἀἀορί {πὸ ἔρ]- 

Ἰονίηρ ᾿πιογργοίδεοῃ : “ς ΔΟσυγδι] 8 8Β0]Ἷ6 ΟῸΡΙΘΠΒ 
αι δὰ ἤδῃς ἀοοσίεηδια ρογηθγθηῖ. ΤῊ 1πέογ- 
ρεθίδίίοη, 1{ ταυϑὲ θ6 δοκῃον οάρκεοά, 15 δίπρίογ (Π8ῃ 
ἐς ργεοθήϊηρ; θυ βοιηθ σμέλογἐέψ ἴοῦ [Π8 βθῆβε 
ΘΟ οσμρίθη 16 ὨΘΟΘΒΗ͂ΔΓΥ. [1 88) 8 Γμγβο (ῃδέ (ἢ 6 
Τοορθηῖ (οπηπιοηΐβίογβ βῃοι ἃ ποῦ ἢανο γαμεῖ δὐορίοα 
{86 ἱπίογργοίδιίοη οἵ Ῥ οἰβίείη : ““ Ηἰβ δυᾷ 115 διὼ- 
Ῥ] αν! 668, 814 8η0πῈ ΔοσμιΓδίίογα 741 σΟρΡΉ ΟΠ 6 
1ηΒ ΓΟ δου, 4118 δά ΠΟ ΓΙΒΕ]ΔΠδΠ 86 οί Π ρ6Γ" 
ἰἰηρηΐ :" ΨὨϊοΣΝ 18 Ποῖ 5: ρ16, δηἃ ἀρτθοδῦΐα ἰοὸ {Π6 
σοῃφίγμοίίοῃ, σοηϊοχί, δηα ψ δὶ 6 ΚΠΟΥ͂ οὗἉ {Π6 88. 
000. [0 16. ορβεογνρὰ Ὦγ Κυϊπορὶ, (ἢδὲ εἰδωὼν [88 
φγο (651 90, 24.) (Π6 ἔοτοβ οὗ {πΠ6 ργθβθηΐ. 

φ, διαγνώδομεοι τὰ καθ᾿ ὑμᾶς, ““ 1 “}}} (αἴκα σορῃ- 
Ζϑῆοα οὗ [Π6 τπιρίίδε δὲ ἰδβὰθ Βϑθΐνθο γοιι Ὀοί." [1 
ΠΕ ΓΟΙΥ δβϑθηΐ ἰο Βρ. Ῥεϑᾶγοα (δὲ 8 866 }8 ἰο ἤδνθ 
Πδᾷ πο ἱπίβδῃζίοι ἴο ἰτγ Ῥαυ], 88 1Π ἃ πηδίζεσ σἤϊοῖ 
6, ἃ5. ἃ ρβονθγῃοῦ, ῃδά 0 σοῆοόϑγη δροιῖ; διέ ἐπα 
ἃ Ὀγθδοῖ οὗ {86 ρβᾶςθ, οὐ οὔδϑὺ Οὔη6 δραϊηδί {ἢ6 
βίαίρ, 1[ τί σου]ὰ Ὀ6 μγονϑὰά δ8 ἰζ τῦχ848 σἤδγρε ὕρο 
πο Δροϑίία, ννδ8 4}} [δὶ ἣθ ἱπίθηάθα ἴο (εἶν ἃ ἰαραὶ 
οοχηίζαπος οἷ; βπα οὗ (ἢ18, 258 1,γ8145 οομ σινα 

. κι ΤΊ 5 τηοᾶθ οὗὨ ᾿πιαγργοίδιϊο ἰ8 αἷβο, 1 Βη(, δάορίεα Ὀγ ἢ)15,. 
Ὁ ΌΥΕΥ δηὰ Μαηΐ, σῆοὸ τεηάθι: ““ΗἩδνίηρ Ὀδοοῖμα Ὀδῖίον 80- 
ιεϊηϊοά νἱῖῖ ἢ ΟὨγἰϑιἰδηϊγ, ἔγοπι (6 δοοουηΐ α8ῖ ρίνεῃ ὃγ δι. 
Ῥαυ! 
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Ὠὲπι (Π6 Ὀεδὲ δοσοιηί, 6 ἀφύεγυθα ἰμ6 δοσυβοῦβ {{}]} 
ΤΙ γ8188᾽8 ἀγγίνα!. Κυϊποσὶ γϑηδγκϑ {ἰ)γϊ δἰ ον 1,γ58185 
ὭΘΨΘΙ σδΔη6, ΟΥΓ ΕδΙΙχ ἀϊὰ πού ΚΘΘΡ ἢΪ8 ῬΓΟΠΊΙ86. 

28. διαταξάμενόςς.ς Μοϑβὶ (οπηπιοηίδίοΓβ ἰγοδί [818 
88 ἃ ΡϑγίςΙρ]6 1πϑἰοδα οὗὨ ἃ νϑγὶ, Οὐ ϑΌΡΡΙΥ ἦν. Βαυΐ 
1 ρτγϑέογ, ψιῃ Β6Ζα, ἰο σοηϑ1: 6 Γ ̓ἴ 8858 ἀδρθηάβθηϊ (ΠΠΚῸ 
εἰπὼν) οὐ (Π6 ῬΠρε ὸο νοι ἀνεβάλετο. ]1{ ΤΔΥ ὃ6 
ἘὨρ] 8η64, ““Απηά ρῖνα ογάουβ τ }{Π4].᾿" 

28. ἔχειν τε ἄνεσιν. ἸΚυΐϊηοοεὶ Ἰπίεγργοίβ {Π18: “ Ὁὲ 
ΤΟΙ 1881118 ΘπΊ ὨαΡογεῖ." Ηδ {ἤδη δι.(48 {Π8ὲ {Π|8 18 
ἴο "α υηάἀογβίοοα οὗ οἰμϑσέοαϊα πιϊἰέαγὶδ, Δα Γοίογβ ἴὸ 
ἢὮΪ58 ποία οὐ 292, 290. Ἠδξ ἀο68 ῃοΐ, ον ονοσ, δῆονν ἴῃ 
ψηδί τεϑβροοῖ Ῥδυ}] 8 σοηα! ΠΟ ᾿γ88 δΔἰἰογβα : δηᾶ γεὶ 
(μὲ 1 νὰ5 βοιηθννδί 80, 8βθ6π|8 δνίϊάθρηῖ. Ηαςδ δά 
δὴ αἰγοδαυ (1 βιυβρεοῖ) Ποα ἴῃ οἷοβα ουϑίοαν [Ιῃ 
ἸΓΟΊ8, 864 Μ)ὲ:βϑ ΠΟΥ͂ Ρἰδοθά 1 ουϑίοαϊᾶ τ ἀσὶ, 1. 6. 
“« Βουπᾶ ὈΥ 8 ἰοηρ σἤδίη ἴο ἃ 530] 16γ." Κυϊηοσὶ 
866 15 ἴο {8 1η1 [ἢδὶ {86 αἸΠΈΓΘΠΟΘ. ΟὨΪΥ σοηϑίβίοα [ἢ 
᾿ανιηρ 8 {ΓἸ 6 Π48 δΔαιπητ6α ἰο 866 ἢϊπὶ: ὃ. τἢδ. 
ςουϊά δοϑγοθὶυ 6 οδ]]16α ἄνεσις ἰῃ τοβρεοί οὗ ῥαμῖ; 
ψἤθγθαϑ, οἡ [Π6 πη ογργοίδιίοη 1 ἤανα ρῥσοροβθαά, 1 18 
ΨΘΙῪ 1η06]Πρ01016. ΒΔΡἢοΙ, Ἰηάἀοοά, {πη Κ8 {π4| δ] 
ΔΒ ὨΟΥ͂ ΔΙΓΟΔαῪ γα θαϑθα ἔτοπ οὔ δ, Π8, Δη ἃ ΠΊΘΓΕΙΥ 
συδγάρα Ὀγ 8 8ο, ἀϊδθὺ ; δῃά {πι|5 Καρὶ ἐν φυλακῇ ἀδέσ- 
μῳ. Βυῖ {πουρῇ [1 στγδηΐ {[||8 ρῇταβα ψὰ8 υϑεἀ 
ϑΙΏΟΜ ἴΠ6 Οτσεοῖβ,Ἐ δηα 1ἢ (Πδζ. 8686, γοῖ, ἴῃ ρτο- 
Ρογίίοη 88 Ῥ80} 8 ἔΠΘ 8 γα δαιηϊ 6, 80 ψου]ά 1 6 
1Π|6 ΠΊΟΓΘ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 ΡΓΟν 46 ἴοσ ἢ18 88:8 οιιϑίοαν : δηά 
ΠΟΥ͂ σοιά {18 θ6 οἰ ογιν188 {πη (ἢ 1.8 Βασυγίηρ ἢ1τὴ ἢ 
Βαβ8.469, ᾿ῃ (. 426, 25., ἢ6 ψ]8868 Αρτῖρρᾶ δηά οἴμϑγβ 
ΨΈΓΘ, |Κα Ὠϊπη56], παρέκτος τών δεσμῶν τούτων ; δηά 
4180 Αςἴβ 28, 20. ἕνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ τὴν 
ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι, ψΜΏΘΏΓσΘ 10 15 υῃαισϑι! ΟΏ80 6 
(Πα ἢ6 Ψ88 γοί Πα] 1 οὔδίη8. Τἢ6 ῥοϊηΐ, {Π6Γθ- 
ἔοσθ, δβϑοῖῃβ ἀδβθοϊἀθά, (δαί Ια] γγαβ ποιὺ ἐη οἱδέοασϊά 
γε ἐαγὶ, αι [ἢ15 18 Ἰηϑαπὲ ὈΥ {6 ἄνεσιν; ἴο ΨΏΙΟὮ 18 
αὐἀάεά, {παῖ ἢ5 ἔγΙ6 Π 48 541} Ὀ6 δάἀιη!ἰοἀ ἴο πᾶν ἔγθθ 
86 6688 ἴο0 ἢΐτη, ΨὨΙΟὮ ΒΘ ΘΙῺ8Β τηθηςοηθά, Ὀθοδυβε 1 ἀϊὰ 

ἘΠ8ὺ Τπυογά. 8, 82. ὁ δ᾽ ἐκεῖνον μὲν ἀν φυλακῇ ἀδέσμῳ εἶχεν. 
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ἡοΐ ᾿ΠΟΟΘΒΒΑΡΪΥ ἔΟ] ον ἔτομῃ Ὀοίηρ ΠοΙα ἐπ οσυσέοαϊά 
πεϊπατγὶ, Ὀυΐ γᾺΒ ῬΓΤΟΡΘΙΙῪ ἃ ργίν!θρο δρρογίαἰηίηρ 
ἴο {Π6 ομσέοάϊα ἐΐδοτα, [Π6 φυλακὴ ἄδεσμος. ΤιοΕΒΠ6Γ 
Παγ οἰΐθβ ΡΏ1]ο 1.0. 005 ν., ψἤδγα {Π6 8816 βρῇ γαβθ 
ΟΟΟΌΓΒ : τῶν τὴν ἐπιμέλειαν αὐτοῦ παρειληφότων ἀνέσεις 
ἔχειν ἐπιτρεπόντων. 

ΒΥ ἰδιῶν ἅτ τηθϑηΐ 4}} ἴῃ ΔΥ ΨΔΥ σοπηοοίοα ψ 1 
ΟΠΘ, ΟἸΓΠΟΙ 845 γοἰδίϊοηβ, ΟΥὁἨ ἔΓΘηὯ8. ΟΥ̓ {18 5686 
(δι οἢ 18 ΤΆΓ6) ΓΟ βη6Ὶ οἰΐθ8 ΘχϑιΏ 68 ἔγοση ῬΏ1]ο 
Ρ. 981] «. ὁ δὲ Βάσσος μετὰ τῶν ἰδίων ἀποβὰς. Απά 8 
1||6 δἴϊεγ, ἐκπέμπει τινα τῶν ἴδιων. 1,. 1. Ρ. 680 Α. 
Μωῦσῆς ---- ἐθβάρσυνε τοὺς ἴδιους" Δῃη Ρ. 1080 Ε. ἴδιοι 
πάντες εἶσι, αἰΐ αγὸ οὕ ἠϊδ μοιιδελοίά. ΝΥ, εἴ5. οἰῖ65 δῇ 
Ἐχϑηρία ἴγουμη ῬοΪυῦ. Ρ. 1125. (ογ΄ 91, 4. 4. 6αϊί. 
ΘοδνΝοΙρἢ.) ἦσαν δὲ τῶν πρεσβευτῶν ἴδιοι μὲν τοῦ Σε- 
λεύκου, καὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως. : 

Ιη 1:Πυβίτϑιίοη οὗ {Π6 ἐλέη Μ᾽ εἴβ8. δρροβίίοϊυ οἰἴ88 
“2οβαρῇ. Απί. 18, 6, 7. (βρϑακίηρ οὗ Αβηρρα ἴῃ οἂρ- 
{ἰνιγ}) συγχωρεῖσθαι, καὶ ἀπέλευθέρων καὶ φίλων εἰσόδος 
τὴντε ἄλλην ῥαστώνην ἡ τῷ σώματι γένοιτ᾽ ἄν" εἰσήεσαν 
τε ὡς αὐτὸν φίλος τε Σίλας --- τροφὰς εἰσκομίϑοντες, αἷς 
ἔχαιρε, καὶ δι᾽ ἐπιμελείας πάσης ἔχοντες, ἱματιά τε κομιί- 
οντΤες. ᾿ 

28, ὑπηρετεῖν τηυϑί ἤδγα θ6 ἰδ Κθῆ 1ἢ [Π6 5686 οἵ 
“«οαἱὲ μροη, αἰέοπαά προ, διακονεῖν. 

᾿΄ ΦΆ, παραγενόμενος, οοπιΐηρ ; νὶΖ. ἰο Ἡετγοά8 Ργίο- 
τι π], ΤΠ ΠΠ]ΟΠΘΩ ἴῃ 23, 86. Σὺν Δρουσίλλῃ τῆ γυναικὶ 
αὐτοῦ, ““ ΜΙ Π18 ψη8 τι 51}, ἀδυρῇῃίογ οὐ Ηρογοά 
Αρτίρρα (Π6 οἰ άθσ, ψῇῆο νγὰ8 ἀβθβοσιρθά βϑυργὰ 12, 98. 
ὍΠ6 δα Ὀδδϑη Ὀοίγοι θὰ ἴο Απεοσῆυβ ΕΡΙΡΏΔΠ68, οἡ 
οηά[ιίοη παι ἢ6 Βῃου]α Θπθγαςθ {Π|6 76 νἹβἢ σα] ρίοη. 
66 ΨΦοβορῇ. 19, 9, 1. Βαυΐ ἢ6 οἤἰδηρίηρ ἢ18 τη]η4, 
δηά τοϊιϑίηρ ἴο 6 Οοἰγοιιπηοίδθά, {Π6 848 ησ6 τ 88 
Ῥγοίη οὔ. Τῆθη Δρεῖρρα Ψψυπίοι, μοῦ Ὀγοῖμοσ, θ6- 
βίονοα ἢδθὺ 1ἴἢ ΙΏΔΙΓΙΔΡ6 οἡ ΑΖίΖιϑ, Κιίηρ οἵ {Π6 

Ἐ Απάΐη 8, 84,11. οὗ ἴα β88π|6 δυΐδον, 1 τωυβδί οὔβογνθ, παρα- 
βοηθεῖν τοῖς ἰδίοις (Ἰῃδιἰεδὰ οὗ οἰκείοις) οὐυρμξ ἴο Ὀ6 τεσεϊνεα ἔγομι 
16 Ὀυθεῖ Μ585., 85 ὈδΙΠρΡ᾽ ΙΏΟΥῈ δβϑί 1] διοὰ ἴοὸ (Π6 8(γ}γ]6 υὗ 16 ἰδίας 
Οτγεεκ νυ 68. 
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ἘΜΩΘΘΘΉΙ, ἈΠῸ ἢδα οσοῃβοηίρς ἴο υη]οῦρο οἱΓουοἰδΙ οὔ. 
866. Φοβθρῆ. Αηϊ. Φ0, 7, 1. Βυὲ Ερφὶιχ μβανίηρ βεϑῃ 
ἴογ, δηά βόθῃ βίτυσκ ψ ἢ ἤογ ὈοδυΥ, 2646 ΡΣ 
588 ἰο Πογ, ὈΥ οη6 δίιραχ, ἴο Ἰηάας6 ΠοΓ ἰο δρδηάοῃ 
ΑΖίΖυβ, δηὰ δβροιβθ ἢϊπι. δῇρ, βυβογίηρ ΠΟΓΒΟΙ ἢ, 
ἴο δ6 ρογβϑυδάρά, δραπάοηθα θῇ ἢἤἢυβθδῃά, δηᾶ 
ψνοηΐ ονὰσῦ ἰο Εδὶςχ ; δῃὰ πδά θγ ̓ ἰπὶ ἃ βοὴ πδιρβοά 
Αρτῖρρα. Τῇ Π γ51118, (ρτδη- ἀδυρῆίογ οὗ Αηίοην,) 
ἘΦΙΠΧ᾿Β ΖΟΠΟΥ Ἡς, 18. ΒΌΡΡοβϑά ἴο αν Ὀθβὴ ἀθδά 
βοίοτθ ἴθ ψϑηΐ ἴηο ΨΦυάϑθᾳ. [Ι͂η ψδὶ γϑὰγ δ ὶχ 
γηδιτὶοα γι 5}4 8 μοί οογίδίῃ ; θυ. ατοίϊυ9, ΗΠ 6! η- 
τῖο8, δηά Μαίμι8 οοη]θοίατα ἰμδὶ 10 ἰοοῖς Ρἷδοα 
ἀυτης, Ῥδὺ} Β :ρτὶβοπιηθηΐ ; δηὰ (ἤν (διηἷς {μας 
ἡ Παῦ 18 ἤοΓρ τοϊδίρα Ὠδρρρηθά δίζος ΒΈΠΧχ μδὰ σο- 
ἰατηο, ψῆοὺ δὰ σοῦ (ο παρούδίθ {π6 ταϑυγαρθ. 
1 80, δίϊογ παραγενόμενος οὐρίὰξ ἰο ΡῈ υπάσγβίοοα 
εἰς Κασάρειαν. 

Τὴ6 ΓΟΆΒΟΠ [ῸΣ 8 ὈγΙηρίης σις ἢΐπὶ τυ 81118 
ἵγ88, 85 Κιυ!ποοὶ δηά οἔδογβ {πιηἰκς, Ὀθσοδυ8α 8Π6 Ψψ88 
ΔΏΧΙΟΙΒ ἴο 8668 8η4 ἢρᾶγ Ραυ]. 

24, ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως, 1. ὃ. 
“ Ὠραγά ψΒαΐ 6 ἢδά ἴο βᾶΥ σοῃοογηϊης ἴῃς (ἢ τγιβίίδη 
[ΑἸ 1} :ἢ ἡ ὨΙΟἢ 86 6η}8 ἴο 8 Δ Ἰάϊοίςαὶ ἜΧΡΓΘβϑίοῃ. 
ΓΘ ἀθρονθ ἈρρθδΓ8 ἴο τὴ6 [0 Ὀ6 (Π6 (ΓΤ 6 δοηδ οὗ (ἢ 6 
ψνογά8, ψῃϊοῦ πάνθ θθΘη τηϊϑαηάεγβδίοοά ὈΥ ποδί 
Τπίογργείθγβ. ἴῃ τῆς εἰς Χριστὸν κίστεως, 1ἴ τηυδί. Β6 
Οὐβογνθᾷ, ἤθγθ 18 ἃ ΡϑυρἢΓΑ8185 ἴοὸγ “ τῆς (γι δῇ 
το ρίοη." δὴ (σ8], 2, 20. ἐν πίστει ϑώ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ 
Θεοῦ. 

25, διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ, ὅζο. ““ 88 ἢ6 ψγ85 ἀἰ5- 
Θουγβίηρ," ““ αἀἰδϑογθηία 60. [Ἷ}π {8 σουγβα οὗ ἢ18 
ΧΡ δηδίίοηβ οὗ (ῃς ΟἨτιϑείδη το]! ρίοη, δὰ ψου]ά 
ὩΘΡΟΒΒΑΓΙΪΥ ᾿η5]δὲ οἡ {Π86 ροσγίογιηδηοθ οὗ (Π6 τηογΑ] 
ἀυῖι68, ἃ8 ΡΓΘΡΘΓΔίΟΓΥ ἴο {Π6 ἀΔΥ οὗ Ἰυάριηρδηΐξ, δηά 
Δἰμης 8 (ρον ορίδϊηϊηρ [ἢ 6 πλθγου οὗ Οοα ἴῃ ΟὨγιϑί. 
Αἰηοηρ [686 ἢ6 ψοι]ά ποῖ οπιί ἔγγο ρῥγιποῖραδὶ 
ῬὈγϑησ 698, 7μδέϊοο δὰ ἐδηιρογαποῦ; δῃ, σΟὨΒ: ἀοσηρ' 
τυλοπι ἮΘ ννὰ8 δα ἀτοβείηρ, ἢ6 νου σἤοοβο ἰο ἐγρδῖ 
Οὔ (686 νἱγίι68 ἴῃ {Π6 δρθοῖθϑ ἃ8 ψ6ὸ}} 88 σϑόημδ; δηά 
ΘΒΡΘΟΙΆ ΠΥ δηΐαιρθ οἡ (ἢ6 ἄυΐγ οὗ 1Π] ΓΙ ηρ ἢΟ ΟΠ6, 
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8 Ἀ55ΙΡΏΙΩΡ [0 ΘΥΟΥΥ ΟἿΘ ἢ15 τίρης. ηάεοῦ ερι 
τεια Ὦ6 ΜΟΌΪ]α Θπρ ΟΠ τοηϑίθγ Πα βρεςίθ5 οὐ ἰὲ 
σ8116α οἢαϑβίν, τη ψ ιοἢ οί ἢ]8 ἤρᾶιοῦβ δὰ βῆονῃ 
Ἐποιηβοῖνοβ 80 ἀδβοϊθηί. Ἐ , 
ὙΠ τοβροοῖ το (ἢ6 ἡμάρηεοπέ ἐο σοῖο, ΜΝ εἰβ(οίη. 

86 618 [0 {ΠΠ1ηΚ (ἢδὲ Ῥαὰϊ σοηϑιἀογθα ἰζ να ρου ᾶγ 
τεΐογθησο (ὁ δ χ᾿Β }υα1ς]4] ΟΠ 6, 45 θαίηρ ἃ ρογοά 
Μ ὮΘη Ἰυαρ65 τηιιϑὲέ {ῃοιηβεῖνοβ βἰδηὰ δὲ 4πΠ6 δδγ οὗ 
ἡυάριιοηί. [Ὁ τᾶν, πόονανοσ, Ὀ6 ἀουρδίοα ψΠοῦμοῦ 
Ραυὶ πουϊὰ πλάκα [158 οὐυβογναιοηβ 30 αἰτοςοιν ροτ- 
50η8,, δηἀ ὨΘΟΘΒϑαγν οδηϑῖνθ. Ὑοί, ἤονγανας αἀ6}1- 
σδίοϊν ἢα τησῇΐ ἰοιοἶ, οἡ βυςσῇ βυῤ]θοίβ, 6 ψουϊὰ 
ΒΟΔΣΟΟΙΥ [δι] το βέγικα 86 σοῃβοίθηοθ οὗ Ἐεὶϊχ, δὰ 
δχοῖῖθ ἔδοϊπρα οἱ ὠποαρίπεδὲ δηα αἴατγηι: δηᾶ (8, 
866 :Ὼ8 41} (ἢδί 15 τηθδηΐ ὈΥ (6 ψογαφ ἔμφοβος γενό- 
μενος, ᾿ ΪΙΟἢ οἂὖν ΕΝΏ ρ] 18} ἐγ, ΔίΟΓΒ ΓΟΠάΟΥ : “6 ΕῸΪΧ 
ἐγοηιδίοα." Ιτ (86 Ἰηϊετργοίδίϊοῃ οὗ {ἢ]18 Ἔχρεθβϑβίοῃ, 
{Ππ6γ6 πάνθ ([ σοποοῖνθ) Ὀθθη {τ 32} ΘΓΓΟΙΒ οοτηχηϊ θὰ ἐ 
181, {Π8ὲ οἵὗἨ {ῃο86 τνῆο, Ἔαχασρογαίίηρ [86 8β6η86 θογοπά 
νι δί {Π6 οτος οἵ ἢ6 ψογὰ ψηῃ] θθαγ, οὐ 16 οἰγσουμῃ. 
Βίδῃς68 Οὗ {π6 σα86 δάπεΐ, Το ογ “ς εχ ἐγθηιδίρα :ὔ" 

ἘΞ ΟἵΓ (᾿)͵8 οἰ ηἰδοδίίοη οὗ ἐγκράτεια ἵ Δἴ ποῖ ἀ'γασε ἰμαὶ ἔμ οσα ἴ8 
ΔῺΥ οΟἴδπενῦ δχδιρία ἴῃ (ἢ6 Νεῖν Τεβίδιηθηΐ; δῃηά 1ἴῃ ἴα (Ἰ]δβοϊοαϊ 
ὙΥΤΙΤΕΙΒ ἔτ ἰβτατο. ἸἘζυΐηοεὶ οἱδδ8 Χεϑη, Αρ68. ὅ, 4. περὶ τῶν ἀφρυδι. 
σίων ἐγκράτειας αὑτοῦ. Βυϊῖ (δ Γ6 18 ΟΠ6 ἴᾺΓ ΠΟΤΕ δρρσείδε ἐῃ «ον 
ϑ6ρῇ. 684, 80. γυνὴ πρὸς ἐγκράτειαν --- ἄριστα γεγενημένη. ΤΠ6 
νεγῦ ἐγκρατεύομαι ΟΟΟΙΓΒ Ιη [8 658 ἴῃ ἃ ραβϑᾶρε οὗ ϑδεχῖ. Επιρ. 
δὴ Ῥῇγβ. 1, 158. τοῦ, ἴῸ Ὁ (ΠῸ ῥγοξιαηα τ οὗ ἴπ6 ἐϊοιρὴέ, ἵ 888}} 
δυι ] οἱ : ἐγκράτεια γὰρ ἐστι διάθεσις ἀνυπέρβατος τῶν κατ᾽ ὀρθὸν 
λόγον γιγνομένων, ἣ ἀρετὴ ὑπεράνω ποιοῦσα ἡμᾶς τῶν δοκούντων 
εἶναι δυσαποσχέτων. ᾿Εγκρατεύεται γὰρ φάσιν, οὐχ ὁ θαναῤιώσης 
γραὸς ἀπεχόμενος, ἀλλ᾽ ὁ Λαΐδος καὶ Φρύνης, ἣ τινὸς τοιαύτης, δυνά- 
μενος ἀπολαῦσαι, εἶτα ἀπεχόμενος. 

1 δνε ΒυϊΚΊον οἰΐοϑ Ῥ]αἴο᾽β Ογὶίο, ᾧ 16. ὙΠ εγα ϑσογδαίθβ 8 (ἢ {18 
δαἀάγεβοϑα Ὀγ [Π6 μᾶνηβ; "Αλλ᾽, ὦ Σώκρατες, πειθόμενος ἡμῖν τοῖς σοῖς 
Ἐροφεῦσι, μήτε παίδας περὶ πλείονος ποιοῦ, μήτε τὸ ϑῆν, μήτε ἄλλο 

» πρὸ τοῦ δικαίου, ἵνα εἰς ἄδον ἔλθων, ἔχης ταῦτα πάντα ἀπο- 
λογησάσθαι τοῖς ἕκει ἄρχουσιν. ' 

ΟΥ 1118 ραβδασο, 00, ἢδ 4150 σοπηρατοβ Ραῖο, Ῥπεα. ὃ 18. ὑ. 185. 
ἄνδρεια καὶ σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη. Απᾶ ἘΠεί, 1, δ, ὃ 4. ἀρετὴν 
ἢ καὶ τὰ μέρη αὑτῆς, φρόνησιν, ἄνδριαν, δικαιοσύνην, σωφροσύνην. 
Ἀηα 6. δ 11. δικαιοσύνη, ἄνδρια, σωφροσύνη, μεγαλοψυχία, μεγα- 
λοπρεπεία. Απὰ [αἰκίδη : σωφροσύνην μὲν καὶ δικαιοσύνην ἢ 
ἐγκρατείαν. ᾿ 
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δὰ Φάϊγ, οἵ ἰΠο86 ψῇό, 85. Βρ. Ρεᾶγοθ, ἴδκα 10 ἴο 
ΙΏΘΔΠ ΙὩΘΓΟΙΥ ἀρργοἠοηποίοπ, δηὰ ΜΠῸ τβίακα (ἢα 
οτὶρίη οἵ {παῖ ἔδο]ηρ.5 Απιοηρ ἴΠοβ6 οὗ {Π6 ἔογιηες 
οἶαϑθ, Ὠοαάγιαρα ρεβδθ5 γαῖ {υγΠΕῈΓ οὐ ἰἢ6 σψογά 
ἔμφοβος, ἀη ρᾶΓΑΡΉΓΑΒ6Β: “ἘῸΙΙΧ 88 80 ΠΡΟΡν ἰπι- 
Ῥτοββθά, [δὲ ἢθ σου]ὰ ποί οοῃςθα] (Π6 ᾿ησαγὰ ρογ- 
ἰυτραῖίοη οὗὨ [18 τηϊηα, Ὀυΐύ (ΓΘ Πρ ’ῃ ἃ ΠΙΔΏΠΕΟΓ 
(δὶ 8 δρρδᾶγϑηΐ ο Ῥαυΐ δῃηὰ 4]} δὶ ψογθ ῥτγο- 
8Β6η," ὅζο. ; ψΠΙΓΝ 18 ΒΌΓΟΙΥ ἰαἰκίηρ Δ τυ γαγγϑηςδ Ὁ] 6 
ἸΡογίγ. [{ 18 ορβεγνβά, ίοο, ὈῪ Μαγκίδπά, {παῖ 
ἔμκδοβος 18, ἴῃ ΟἿΓ σοῃηπηοη νοῦβϑο, οσοηΐουπάρα νἱτἢ 
νγτρομος. ““ Εογ (88Υ8 ἢ6) ΒῈΠΙΣ ταϊρῃς 6 ἐπ α7γὶρἠξ, 
Δηα γαῖ ποῖ ἐγεμιδίθ. "Ἐκῷοβος δηῃα ἔντρομος Τα 
Ἰοϊποα ἰοροίδογ ἃ Ηερ. 19, 21." Τῇ (γα 15, ἔμφοβος 
Βίση1Ώ68 ϑέγμοξκ ιοἱἑἠ ἤδαν, ἴῃ 6 ἀοῦγθο οὗ ψ Ὠϊοἢ τησϑ8ὲ 
Ὀ6 ἀορίογιηηθα ΟΥ̓ οἰγομπη)δίδηοοβ. Ηργα ἰ 8δρ6ὲ ἢο 
ΤΟΆΒΟΠ [0 ΒΙΡΡΟΒ56 ΔηΥ δβιισἢ νἱ]ἱο᾽δηΐ δπχοίϊοηϑ οὗ ἴδαγ ; 
δΔηἋ οογίδι νυ 1 νὰ ποί ἃ ““ σοαϊν ἔδαγ (πὶ ψογκοιῃ 
τεραπίδησο ππίο γοϊογιηδίϊοη." ΑἈἂέ 4}} Ἔβνεηΐβ, δ χ 
αν [Π6 Δροβίΐβ ἃ αἰ βῃ) 8ϑϑίοη, πα ργορϑῦϊγ τυγηοά 
ὌΡΟΠ [15 ἢ66], 49 ἀἰὰ Ριδία ἰο «6808 (ἢ γίβι. Ὁ" 

25. τὸ νῦν ἔχον. δυβθαια μέρος χρόνου Δηά κατὰ ΟΥ̓ 
{Π5 ἔογπλι8 ὨϊΠΊΘΓΟυ 8 ΘΧΔΙΏ 68 ἃγα σίνοη Ὀγ Ἶγοίϑβ. 
δηά Κγρᾷκε; ἃ8 Μᾶχ. Ἴγγ. 2158. 22, 8. ἄλλ᾽ ἐπισχεῖν 
τὸ νῦν ἔχον. ' 

ἘΠΕ 16 βυγργίϑίηρ παι Βίδῃορ Ῥδδᾶγοθ δῃουϊὰ ἤδν δβου δεὰ {πὸ 
οί οὗ ἰζ ἴο ““Δρργεαϊιεηδίοῃ εὐ Ῥαυ} 8 ἰαηριδρα δου] ἰηάιιος 
Ἀτι91116, 89 Ὀδὶη» ἃ 9 εννεδβ, ἴο ἰεανα Ἐδ]1χ." 
1 ΗξεγοῚ πιὰν, 1 ἰγυσῖ, τ ποὰϊ ᾿ταργορσγίες γ, ΘΟΙΏρΡΑΤΟ 8 ΒΩ ΔΓ 

ἀἰδηλἰδοίοη ὑνηϊο ΡΙαιο τγεοεϊνοὰ ἔγοτιι Ὠοηγβίαβ τὴς Τγγδηῖ οὗ 
ϑιοἶϊγ, νῆθη αἰβοουγβίηρ ΟἹ 80ῃη6 ΡὨΪ]οδορῃίςβϑὶ βυῦ)εοῖθ Ὀεέοσε Ὠΐηι. 
Γενομένης δὲ τῆς συνουσίας αὑτοῖς, τὸ μὲν" ὅλον περὶ ἀνδρὸς ἀρετῆς, 
πλείστων δὲ περὶ ἀνδρείας διαπορηθέντων, ὡς πάντας μᾶλλον ὁ 
Πλάτων, ἣ τοὺς τυράννους, ἀπέφαινεν ἀνδρείους" ἐκ δὲ τούτου τραπό- 
μενος περὶ δικαιοσύνης ἐδίδασκεν, ὡς μάκαριος μὲν ὁ τῶν δικαίων, 
ἄθλιος δ᾽ ὁ τῶν ἀδίκων βίος" οὔτε τοὺς λόγους ἔφερεν ὁ τύραννος, 
ὥσπερ ἐξελεγχόμενος, ἤχθετό τε τοῖς παροῦσι θαυμαστῶς ἀποδεχομέ- 
νοις τὸν ἄνδρα, καὶ κηλουμένοις ὑπὸ τῶν λεγομένων' τέλος δὲ θυμω- 
θεὶς, καὶ παροξυνθεὶς, ἠρώτησεν αὐτὸν, ὅ τι δὴ βουλόμενος εἰς 
Σικελίαν παραγένοιτο᾽ τοῦ δὲ φήσαντος, ἀγαθὸν ἄνδρα Θητεῖν, ὑπο- 
λαβὼν ἐκεῖνος" ἀλλὰ νὴ θεοῦε, εἶπε, καὶ φαίνῃ μήπω τοιοῦτον εὑρη- 
κώς. ῬΙαϊατγοῖ, Ὠέοη. (, 5. 
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25. καιρὸν δὲ μεταλαβὼν. Τἢ18 ΔΡΡΘΑΓΒ ἰὼ ὃ6 δη 
ἩδοΙ]δηϊβίιο ρῆγϑϑα : ἔοσ ἴῃ (ΟἸβϑίςδὶ γιοῦ δἰπιοβί 
Αἰγαυ8 086 ἴΠ6 81120}6 καιρὸν λαβεῖν, οΥ 1 μεταλ., (Π6Υ 
Ρυΐ 1Π6 πουη ἴῃ {Π6 σοηϊνο. Πδη ΠΟΥ 86 μετα- 
λαμβάνω ΜΠ δὴ δοουβαίϊνα, ἴἃ 18 1ηὴ (ἢ 86η86 οὗ 
ἐχοδαηρο; ἃ5 ἴῃὼ ΤὭυοσγά, 1, 120. μεταλαμβάνειν τὸν 
πόλεμον ἀντ᾽ εἰρήνης. Ὑεῖ οὗὨ [(Π]5 Ἰάϊοπι οὗ [6 οη6 
οχδρὶθ ἢ88 Ὀδθη ργοάδιςορα ὈγΥ Κυρξαε ἔγοιη Ῥο]γὈ.. 
Ι,. ᾧ, 16. μεταλαβόντες δὲ καιρὸν ἁρμόττοντα. 1 ΤῊΔΥ 
Ὀὰ Ρογι 64 ἴο σοηρᾶγα Ηογ. Ἐρίϑῖ. 1, 2, 890. Θιι8 
Ἰιάιηΐϊ οου]υπ|, [δϑίϊη88 ἀθιηθγα ; 81 αὐ]α 68[ Δ} 1111], 
ἀϊθῖδγϑ συγάηα!ὶ ἐθιηρι8 ἴῃ Δηη.}}.᾿ 

26. ἅμα δὲ καὶ ἐλπίδων κι τ. Δ. Τῇ ΡΔΓΕΟΙΡΙ]Θ 18 
ΠΟΓΘ ΒρΡροβεά ἴο δ6 ρυϊ ἴον [Π6 νοῖὉ ; Ὀαΐ, ἴῃ ἔδοεί, 1 
ἀοροπᾶβ οὐ (Π6 ργϑοθάϊηρ νϑῦρ ἀπεκρίθη, δῃηὰ (Π6 
ὙΟΓΩΘ. ΙΠΔΥ Ὀ6 ΓΟηογοά, “ Πορίηρ, ἴοο, ΨΙΔΑΙ, (παῖ 
ἸΟΠδΥ Μψουά Ὀ6 σίνοη. Απάὰ ἴἰ ν»88 ἴογ ἐλὶς γθρᾶβοη 
{Πδ0 ἢθ 564 μετακαλέσομαί σε͵ Νοῦν ΕΕΙΙΧ ᾿ταϊρδὲ 
ΒΌΡΡΟΒΘΟ, (Πδΐ 85 Ῥ8}} ψ88 (ῃ6 ἰοδάδθν ὁἐ 8 πιπηθγοιϑ 
Βοςί, ἀϊθροβοα ἴο τπηδίκα σοῃι θυ τ οἢ8 ἔοι Ὀθηθνοϊθης 
Δη4 Ρίουϑ ρύΓροβα8, ἴμογα οου]Ἱά 6 πο ἀουδί οὗ {Π6γ 
Τὰϊδιρ ἃ σΟΠΒΙΔΟΓΔΌΪΘ 801 (ο οὈίδϊη [Π6 Γ6]6α86 οὗ 
{πεῖν σὨϊοῦ; ἃ οοπάποίς αἀἰβρτγδοθ] τ 8 ΡυΡ]ο ἔωῳ- 
(ἸΟΏΔΓΥ, ἴο οι (48 ατοίϊιιβ οὔβογν68) ἴἴ γΣ Τη: 
μιάάθδῃ το τϑοοῖνα ΔΩΥ͂ ἸὩΩΟΏΘΥ οἵ Μἤῆδίονο ργοίθῃσο. 
δὸ ἴορ. θ)ῖ᾽ο. 48,11, 7. Να αυ18 Οὐ Ποιηΐπθιῃ 1 νἱη- 
οὐ] Ρυ δ] σα σοη]ϊοϊοηάυτη---ἤθνα νἱηοῦ}18 αἀϊπγ [6 η- 
ἄυπι Δ]Ιαυἱὰ δοςσῖρογεῖ. Α αν, ἤονανοσ (88 Κυρκο. 
ΓΟΙΏΔΓΚΒ), ἰγαπιρίοα ὕροη ὈΥῪ τΤἈρδοῖουβ ΘΌΨΕΓΠΟΙ͂Β, 
ψἢο, ποέ μηγοηιμοηέϊν, τοοοινθα τηοηθυ ἔογ {ἢ6 τὸ- 
16486 οὗ σδρίϊνα8, ΘΒρϑοίδ! ΝΥ ἤθη σοηῇηθα [ῸΓ 8.8} 
οἴδηςθβ. δὸ ΦΖοξορῇῆ. Απηΐ. 920, 8. (6118. υ8 {πα Α- 
ὈΙΠ05, ΟἹ νδοδίϊηρ ἢ5 σονθγῃμηθηΐ, 15 8414 ἴο ἤᾶνθ 
οδυβοα βοῇ ὈΓΙΘΟΏΘΙΒ ἃ8 δά Ὀθθη οοηνϊοίεα οὗ 
σαρ᾿ϊ4] οἴδηοοβ ἴο ΡῈ ρυΐ ἴο ἀθαίϊ : ψἤθγοα8 τοὺς δὲ 
ἐκ μικρᾶς καὶ τῆς τυχούσης αἰτίας εἰς τὴν εἱρκτὴν κατατι- 
θέντας, χρήματα λαμβάνων, αὐτὸς ἀπέλυε. 

260. διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος. Πυκ- 
νότερον ΤῊΔΥῪ 55} ἐπ οἤθηον, οὐ ταῖῃϑγ, ὑδνῳ οὔθη. 
᾿ΩὩμίλει αὐτῷ, ““ εοηνοιβεα Ἡ] Ὠϊη." Βρ. Ῥδαγοθ 
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αεῖκ5, ““ πον οου]ά 1λικὸ Κηον (παῖ ΕΘΙχ μα πορδά 
{παὶ το οΥ Μοῦ ὰ πᾶν Ὀδοη οἴδεγοα 2 [ Δηβνγ, 
(παι ἴῃ {ῃ686 οοηυθγδαξΐϊοης ἘΦ ὶχ τηϊριί σίγα Πιηῖ8 
8. {Π ἸΏ ΓΥ ἀσοϊαγαῖίνα οὗ 18. νίϑῦϑ, οὔ {Π6 ν τηϊρῆς 
"6 φίνοη τπτουρῇ {Π6 πηράϊυπι οὗ οἰ!6Γ8. 

97. διετίας πληρωδείσης, “ αἴζογ ἴ[ἢ6 σοπιρὶοίίοη οὗ 
ἔψνο γρϑαγϑ,᾽ πᾶπλοῖν, οὗἨ "40}᾽58 σδρίινιν ; τπαΐ θεϊησ 
{π6 βυῦυγεοι οὗ 1Π6 ργθβϑθηΐ Ὡδγγαίίοη. [{ 15 {ΓὈῪΥ̓ 
ορβογνϑά ὃν [ἡρι!ἴοοί, (Πα {Π6 δαογοα ψτίοῖβ οἴθα 
πυπιῦοῦ Ὀγ ἰἀς!ζ, ΟΥ τ|η-Παιηθα ΘΡΟΟἢ8 ; 858 ἴῃ 2. ϑδῃ). 
156, 7.. ὁ (Ὥγοῃ. 22, 2., ΕΖ. 1,1. 

27. ἜἜλαβε διάδοχον. ΤῊΪΐΒ Δρρθᾶγβ ὁ δ δη Ηεϊ- 
Ἰδηΐϊβίῖς Ρἤγαβο. Θέλων τε χάριτας καταθέσθαι τοῖς 

Ἰουδαίοις, ““ νι ϑῃϊηρ' (ο σοηίδγ ἃ ίδνουγ οὔ (6 «608, 
Ιλ {πθπὶ ὑπάδγ δη οὈ]ρδίίοη." Α'΄ῃη οἰθγζδηΐ βρῇ Γϑβ6, 
ΠΟ ἜΧΔΙΏΡ]65 ἅγα ρίνεοῃ, ἔγοιῃ ἴΠ6 δοϑῖ αὐ ἤοΓβ, 

ὈΥ ΕἸβη., Κυρῖο, δῃηὰ Ν᾽ δἰβίδὶῃ, [ἢ {88 μέωγαί, ον- 
ΟνΘΓ, ἰὉ 8 Γάγθ, 8η4 [6 ΟὟΪΥ δχϑιηρίο δα ἀπορά 18 
ἔτοιῃ Ρίαι. (τις, 209 Ε. χρήματα ἐκεῖνος τελοῦντα καὶ 
άριτας κατατιθέμενον. οῖ 1ὴ {Π|2ὲ ραββαρα ({ ῥ]υγαὶ 

15 ϑοἀ ἴῃ ἃ δἰ ῃρΌ ΔΓ 8686. 
“«ἘἙανουῦα (Κιυϊποοὶ οὔβοῦνθβ) 4Γ σοηϑίφογοα ἰῃ 

ἐἴθι Πρ ἢς, 885 10 ογα, οὗ 8 ἀδροεὶέ, ἴο ὈΒ Κα ὺρ 
αἴϊεγναιάβ.Ό Οπε οὗ 088. πιοβῖ δρροβίίβ ραβϑᾶρθβδ ἵπ 
ΣΠυδεγδίίομ οὗ (18 ἔογοο, 185 ἴσοι 1 ῃυςγά. 1, 88, ρμυετ᾽ 
ἀει-μνήστον μαρτυρίου τὴν χάριν κατάθησθε, ψοτα ἴ 
541} ἢδνα τηιοὶ ἴο τοηδγκ Οἡ [ῃ6 παίητε δηά 86 οὗ 
186 ρίγαβα. Ἐὸν (ἢ φγδβθηί, 1 νὴ! οηἷν δ4ὰ {τς 
Φο]ονίηρ, ράβϑαρε οἵ Ἡδγοάοί. ὅ, 87. φίλα βουλό- 
Ἱένος ποιε θαι τῆσιε πόλισι. [ νὰ5 (ΜΘ διὸ ἰοἱά) 
υϑια] (πα 10 νν88, ογθΌψογ, θοίἢ Ὠδίυγαὶ δηα Ροϊἰς) 
ἴον ρονϑύποῦβ ἴο ψϑῇ ἴο ΠΟ ΘΓ βοπῖο ἔλνου ΓΒ οἢ {ΠΕῚΓ 
ῬΘΟΡΙΕ δ νδοδίίηρ ἐπεῖγ ροβί. Νον οπα οὗ [ἢ 658 (85 
τὸ Ἠηα ὃν (6 ραββδρα οἵ ΨΦοβερῇ. (οἰϊ6ἀ 1 {μ6 ὕῬγθ. 
οοάϊηρ ποΐθ), ν) 88 ἀπράαυν ἃ βοῃεγαὶ μοὶ ἀο]ίνεεν ; 
“ ἰσἢ 1015 ποῖ πῃηργοῦδθ]6 νγὰ8 ἄοπα ἴῃ {86 ργϑϑϑδΐ 
6436. δ (δῖ ψἤθη 10 15 ΒΕΓ βαϊα {π8ἴ κατέλιπε τὸν 
Παῦλον δεδεμένον, 1 Β6ΘΙῚΒ πηθϑηΐ [ἢαὲ 6 τοδιβϑά ἰο 
Ῥαιι!ὶ {π6 θεοηθῆδϊξ οὔ ϑυςῇ σ80] ἀ6] νοῦν, ἀηα ψοιυῖ ποὶ- 
{86γ Ὀτίηρ Πἰπὶ Τογιναυ Τ0Γ ΘΟ ἀθπ ΔΙΊ ΟΠ, ΒΟῸΓ ἀοαβ- 

« 
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[8], δΔηἀ β6ΐ ᾿νἴπὶ δ Πθογίγ. ΤῊ εἰἶεςσίς οὗ 1η15 σγοοκοά 
ΡΟΙΟΥ ᾿γ8 βυοῖ 88 ψ τηῖρῃς οχροςοῖ; {π6 ἔΆνΟΙΓ 
θεϊηρ᾽ ἴοο 5π|4}} ἰο ΔΏΒΨΨΘΙ ἴΠ6 ῬυΓροβα ἰηἰθηάρά, δηά 
ἴοο 0886 ἴο ἀθ656 8 ΔΩΥ γϑίυγη δὲ 8] ]. 

ΟΗΑΡ, ΧΧν, 

1, ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχίᾳ. ΤΠ18 νοῦ 18 σοηβίγιθα 
οἰἴποῦ ἩἱΠ ἃ ἀδιϊνα ΟΥ 83η δοοσουβαίϊνο, ν ἢ ἐπὶ, δηά. 
ΒΟΠΊΘ 68 ὙΠῸ ἃ ροηϊἶνα ; ΟΧδηρ]65 οὗ 41} νηοῦ 
σομίΓδο Οἢ8 ἅγα σίνθη Ὀγ ΝΥ εἰ8. δῃά Κυρκο. ὙΠ 
Τοβροοΐ (0 ἔθ 96ηδε, 11 βρη 1ῆ65 ΘηςοΓΙηρ ΡΟῚ ΔΏΥ 
ἰουγοῦν, ὙΠΟΙΠΟΡ ὈΥ Ἰδηαὰ οὐ ὈΥ 868; δηά 1 {ἢ6 
Ἰαίξοσ οδ86 ἀβηοίαεβ ἰο αἰδομιδαγί, 1ὶ 18 4180 υβϑά ἴῃ 
ἃ ἸΏΟΓΆΪ 8686 ἴὺῸΓ Θηΐ6" ὩροΉ α ρσουεγπηιεπέ. Ηρα 
Ῥοι {{Π|Δ Ῥῃγβῖςδ] δηα τογϑ] 56 Π86 866Π1 τηϊ66. 

1. τῇ ἐπαρχία. ΤὨ8 νγὰ8 [Π6 δῆ σίνοῃ ἴο (ἢ6 
ΪΑΓΡΟΓ ῬγΟνησθ8, ἰο ὙΠΟ ΜΕ͵ΓῈ Βθηΐ ῬγΟΡΥ ἴον, 
ΠΟ ΜΌΓΘ 880 ϑιγ] θα (Ἐ6α᾽᾽ 8 εἰ τα ἀντιστρατηγοὶ, 
πρεσβευταὶ) δῃα »γοοοηδιίς (ἀ μόνον Με γΥ αἰξ- 
ἔδγθηΐ οσΘ [1686 ργεδὶ ἀδηέϑ, ΟΥ Ῥγοομγαίογϑ (ἐπίτροποι) 
ΨΠῸ ὙἜΓΘ, ἢ ἔδλοῖ, ΟΠ] ΘΗ ςοἸ]Θοίοτθ οὗ {π6 Τανθῆυ} 68 
ἴῃ. [Π6. ῬΡγονίηςε8β ; ἰπουρῇ δοπηθίπηθβ {ΠΟΥ ΘΧΘΓΟΪΒοα 
λυάιοίαὶ ἐπ ΠΟ ΟΠΒ, δηα {6 σαρίία] σαι1868. ϑυςῇ ἃ 
Ῥγονίηοθ νγ͵ὰϑ 9604: : ψῆθησα “οβαρῆυβ, Δηΐ. 90, 
11, 1... 64}18 115 ρσονογῃηπιθηΐς ἐπιτροπὴ, δηά Εδάιι5, 
φνυοοσυγαίον, Δηῖ. 20,1 ἃ ὅ., ἄς, Βυΐ, 88 διηοηρ {Π6 
Ἐοιηδη8, [ἢ6 ψοτὰ ργωδες ἀθηοίεβ 81} (ἢ6 συ] γβ οὗ 
411 (ῃ6 ῥτγονίῃμοθβ οἵὁἨ βνυϑῦγ Κἰηά, βο ἀϊὰ (ῃ6 τϑοκ 
ὉΓΙΟΓΒ 0.86 ἔπαρχος Δη4 ἐπαρχία οἵ [ἢ6 σονθΓΏο 18 δηά 
σονοτπιηθηΐ Οὗ δνΟΥῪ Ῥγοόνίποθ. 1.8 ΠΕΡ ΝΣ 
Απΐ. 30, 8, 11]., (4115 ᾿᾽βίυ8 ἔπαρχος, ἀηά Ἐδάμ8, 
τ Ποῖ ἢ6 {Π6Ὴ (818 ἐπίτροπος, [6, δὶ Απΐ. 10, 9., 
51}16.8 ἔπαρχος. ΤῊ δ ἐοφμεπαλ Τακα ἢδ8 [ο]- 
Ιονψοά, δὰ 7υ6454 τιϊρῆΐ, οη ἐλῤΐξδ υογῳ δοσουηΐ, Ὀ6 
βίγ]6 ἃ δη ἐπαρχία, βίποθ {Π6 ργοσαγαίουβ βθηΐ (ὁ {Π688 
Ριγονίηςθβ πδὰ ἃ ρονεῦ οὗ 118 δηα ἀθαῖῃ. ὅ66 20- 
86ρἢ. Β. 2, 8,1. (Κτοῦ8. ὃς Κυϊη.) 

1. μετὰ τρεῖς ἡμέρας. ἴ. 6. "ΚΖ οἡ {πα {πἰτὰ ἄδΥ 
Δέϊογ ἢΠ15 γγῖνδὶ," ἰῃδί ἀδΥ οὐ ψῃ ἢ ἢδ σαη6 βοίηρ; 

νοΟΙ,.Υ. Μ 
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τεοκοηδᾶ ; νϑοῦ ἴθανεβ ΟΪγ ὑτσ σοτηρίοίθ ἄδλγβ. 
ΤΉϊο, 1 τὰυϑὶ Ρ6 τοπιθιρογαί, ἱπ (86 Ὁ5118] ἔογοα οὗ 
{π6 ΡἤΓ456, 

2. ἐνεφάνισαν δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Αρχιερεὺς, ὅς, 866 {86 
ποίθ οὔ Φ4,1. ὙΤΒο Ηἰρ Ῥγδθβὲ 88 {πθπ [βπιδεὶ. 
5366 Φοβδρῇ. Απηί. 20, 8,8. ΥὙοί Κυϊποοί {π|η 8 τΠδὲ 
Ὀγ ἐλ Ἡϊρῖι Ῥγιβϑί 18 ΟὨΪΥ τηθϑηῖΐ {ἢ 6 ὁπ6 τηρπίϊοηδά 
ἴῃ 28, 4. δῃὰ 24,1. Βυΐϊ {5 πιοάδ οὗ εχρίδηδίϊοη 
866 18 ἴοο Πδγϑὴ (0 ΡῈ δάπιξϊίβά. 1 ββου]ὰ ρῥτγείονς ἴο 
τοδὰ, ὙΠ ΙΏΔῊΥ ΘΧοο] ]οης Μ85., διϑοισηΐ νεΣΒΊ 0Π5, 
δΔη Βαίῃθγθ, οἱ ἀρχιερεῖς, ΜἬΟἢ 18, Ὑ{{Π ΓΟΒΘΌΠ, 
δαορίεα ὈγῪ Οἠεενοζῃ. Ηλδά [λκὸ υχέθη ὁ ᾽Αρχιε- 
ρεὺς, Βα ψουϊὰά ἀουθε}888 ἤανε δηθὰ Ἰσμαήλ ; ες 
1Π 94, 1. ἀοοβ ᾿Ανανίαφ. 

8. αἰτούμενοι χάριν κατ᾽ αὐτοῦ. ὙΠ οἶδιι8θ, 88 1ξ 
ΠΟΥ͂ βίη 48, ΠΟΠ(ΔΙῺΒ ϑιοἢ ἃ ρἦγαδθ ἃ8 σδῃῃοί ([ἰπηΚ) 
μό ρδγ8]} 6] 6 ἃ ΟΥ̓ ΔΩΥ Οἶδποσ τὰ εἰἐΠ 6 {πὸ ΟἸδββῖςαὶ ος 
ϑογρίυγαι ττιο 5, δη βο ἃ δοηέἑμεοηέ 88 ἀοσε ποῖ, 
1 οοῃοοῖνοα, δας Ὀροη 10 {Π6 βίδαρ δοὰ να δὴν οἵ 
τὰ. Ζαυομν" ἷ5 8014 ἰο Ὀ6 δβαϊκοα δὰ εν κ 

ἔβοῃ, θυ ψὴ0 Θνοσ Βοαδγὰ οἵ ἔδνοισ οἵ ἰπίεγοδὶ (0 
πδο σραὶπϑέ ἃ Ῥεσβοῦϑ ΑἈμπά {πουρὴ ἰΐ ἰ8 σογίδιη 

(πδὲ δὴγ δἀνδηΐίαμε δεκοὰ οὗ ἃ γιυυῖρα πη ἔδνουσ οὗ 
οἰἐἢ ον οὗ ἔνγο ραγίοβ ὑἰρσαηῖ, τυδὲ ορογαίθ ἴο [86 
Ρτο)υάαΐοα οὔ {Π6 οἴδογ, 8}}}} (αὶ ἀοεδβ ποῖ γϑοοποῖ!θ. 
8 ἴο {Π6 ργεϑϑηΐ βῆ ββθ, (6 δ κπνδγάη688 οὗ γῃϊὲ ἢ 
18 ̓ πΠογΘαβ6α ΒΥ (ἢ δΔοοσυμλυ δέοη οὗὨἍ [ὴ6 ψογὰ αὐτὸς 1η 
{Π|8 δεῃΐθποθ (αἰπηοβί 88 ατεδί ἃ8 {παὶ οἵ {{Π|᾿Ὸ δίβιηδ 1η 
[ΠπΠ6 οοαἰο;γαίοαὰ Πη6 οὗ ΕπΠΡ1469) ; δπὰ νἢδὶ 18 .8{1}} 
ὝΟΓ86, ΒΔ 6] Πηρ' 80] 6 Γ1Π168 [ὉΣ Εδδίι18, Δη ἃ ΒΟΠ!Θ(:Π}68 
ἴον Ῥαυ!. 
ΤΠ δηοίοηίϊθ βαοίη ἰσ άνα ὈΘΘ6Ώ 401 ἀγα οὗ 

118 ἀΠΠ συν, δηα οηἀεανοιυγοά ἴο τοθονα 1 ΟΥ̓ ἰδ 6 
ὙΦΆΥ οἵ οοη]δοίυγαϊ! ϑμιθηάδίϊοι ; [Ὁ ἰῃ (παι ρῆϊ 1 
σσηβί ον ἰ86 ναγίουβ γοδάϊηρ ἔουηᾶ ἴῃ βανϑγαὰὶ ροοά 
ΜΘ5. δηὰ (6 ϑ'γγίδο νογϑίοη, δηὰ δαορίβα ὈΥ βοιὴθ 
οὐἱ68, 88. Βρ. ῬΘΆγοβ, ὨΔΠΊΘΪΥ, παρὰ ἴογ κατὰ ΝΟΝ 
παρὰ γεπιουε8 (Π6 ἀμ ΠοΌ]Ὑ 1ὰ8ὲ σοιηρ[αἰποά οἵ, Ὀυξ 
18 ΟΡΘἢ ἰο 8018 Οὔ] οι οΏ8. [{ 15 80 {π|16 ᾿ιδὈϊρ, δηὰ 
80 ΨΘΓΥ͂ ΓΑΓΘΙΥ [ΟυΠη4, ἴσ Ὀ6 ᾿ῃογοβαηροάᾶ σι κατὰ, 
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(Βαΐ ψὸ σδῃ ΟὨΪΥ τορϑγὰ [ἰἰ 858 ἃ οὐπλοοίμγαΐ οριοπάα- 
ἑίοη, δῃἃ ἰῃ6 8656 Τ[ῃδησα γί βιηρ 19, 1 (ἰηΚ, ἔθου 
δηὰ ἔγιρίά, 1 δχ ποῖ ἱνσβογδηῦ (αὶ [Π6 ΘΟΙΏΙΟΒ 

ἐτρ' Κῶν δεῖ ἴο 6 σοῃᾶεηγοά ΌῪ νοτγ. 1δ., ψἤδ ΓΘ 
οἵ εἶ 53:16 ὈΘΊΒΟΠΘ ἃ 16 8416, αἰτούμενοι δίκην κατ᾽ 
αὐτοῦ: ὈμΓ (ΒΓ ἄορα ποῖ ἱηνοῖνθ (86 αἰ πΠςυ 68 οὗ 
(8 Ργαϑθῆῦῖ Ῥαβββρθ. ῬΘΥΒΑΡΒ, ἤούουαγ, {Π6 ἅΡονα 
ΟὈἸΦοΙΟΣΒ ΠΠΔῪ σαῖδοῦ ἴδοι {Π6 φοβοῦ ἐπέεγργοέα- 
ἐΐον ἰδ (86 ρῥγεβοης γοϑαάϊηρ. ΜδῪ ποῖ βοζῃθ 
οἶδοῦ ὃς ἔουῃπα ψὨϊοἢ 58}8}} ὯὨδ6 ᾿ποβ]θο οηδθίο 3 
τ (Πογ δΥὺ. Τακα κατὰ 18 {{|0. Βορη86 οὗ ὅδ, 
ΘφΜ ΟΦ ΠΩ͂, ἐπ γείεγομοῦ ἐο, ὅζο., ἃ δἰσταβορίίου υἱοὶ 
11 οἴξοβ Ὀθ8Γ5, δα {86η 41} ψ}}} θ6 τἰρπ. 

, 8. ἐνέδραν. ποιοῦντες. Οἷν ΕΠρ 5} ἐγαηϑδίοσθ σΘν 
ἄθε, “Ἰαυίπρ Μψαϊί, οὐ ἰαυτηρ 8ΏΔΓΘΒ."" Βυΐ 48 (18 Πδὰ 
Βοὲ Ὀφξοη δἰγοδαν ἄοηθ, Ὀυὰς 8 ἔρ δρ ἀἄομδ, ταοδὲ 
Τοσρηΐ (ουληλοπίλίογβ, 88 Ρϑᾶσοο, Μεικίδηά, δηὰ 
Καυϊηοςοῖ, ἰ8Κ6 10 ἔοσ 6 βεϑροϑηὰ είυτο, ““ αδροιέ ἰο .116 
1 νγαῖϊ," ἐνἠοηήίης ἰοὸ ἀο 8ο.ἁ Βυϊ 1 πηαὺ Ὲ ἀουδέρά 
γβοίπον {5 ἴογαι ἡ ΓΘ θναῦ ἴῃ υ8δ6. Τὴρ ΑἸ ΟΝ ν 
ΤΆΑΥ, { ΠΙΩΚ, Ὀς πιοσο δ ϑέδοίοῦ νῦ γοκηονθα ὮὈγ ἐακίης 
ἐνεδρὰ δὲ (ὃς ἄρσυτγϑαίίνο δ6Ώ8ε, 1. 6, ρέοέ - δῃᾷ [δ νὸ 
ῬΩΔΥ ΤΟΠΟΘΡ, ““ ο διὰ ἃ μἱοὲ ;" 48 1 οί 98, 
16. ἀκούσας δὲ τὴν ἐνέδραν, πῆ ξ6 860 (ἢ68 ῃοίΐδ. Απὰ 
80 [ἴῃ {86 (αϑείοδλὶ ψεϊζοσβ δοΐ μῃ ΓΘΟΛΊΘΏΕΪΥ. 
“Το Ηἰρὶι Ργδβίβ, δομε (816 (ἰδῶο (δ γ8 )οαἀΣ.) 

Ὅ6ΓΘ, δοοογΐηρ ἰο (86 βοαφιιηΐ ΨΦοϑθρῆῃ8 ρσίνεβ οὗ 
εἶὐθῃι, βυσἢ ᾿Ἰποηβέογδ οὗ ταρίῃθ, ὑΥσαΏην, δῃᾷ ογμοϊίν, 
(86. 10 15 ἢοίΐ ο 06, ψροηδεοξοά βυςσῇ 4 ἀθερῃ βῃοιϊὰ 
ανο θεθη ἔδυφωσε ὈΥ πη ἯΠΟ. ον, ὈοΓΟ τἢ οἢῆσθ. 
Φοβορθιϑ το βίοη5 8 σεθδί ΠΟΥ οὐὨ 8ι58θβ8ε: 8 δὲ 
τ ΐο ἴμ6, σα] θὰ 5βισογιῖ, οὐ Ῥοϊβηῃδγάθγθ, ἔροῦὶ (ἢ8 
ΘΔΡΟΏΒ {ΠΟΥ οι, ὈῪ ψῆοπὶ ΠΔΩΥ ἱπηοοθῃξ 
Ῥεγβοηδ Ψψοῖς τημεάοτο. «οϑθρῇ. Β6]}.. χὰ. 2, 18. 
[α]. 12. ὃ 18. (Ποάάτ.) - ΤΒο τποὰὶ Ηἰρῖι Ῥγίϑδε 
ορῶϊ ποί, Ρθγῦαρθ, ἰο 6 Ὀἰδιμε ἴὸγ {π18. Τἢ6 
ἀϊδῴταςθ οἵ (ἢν]58 Ὀυβίησεθ πιωϑῦ τοδί ὙΠ} ΑἸδηΐ458 δηή 
ἰλ8 Ἰυμίο, ὉῪ σοπι 80 ΠΙΆΠΥ ΟΥΠΟΓ ϑηογη (θα ἢδὰ 
Ὀθ6η σοιημαἰ (64. 

: Με 
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- 4, ἀπεκρίθη τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον ἐ. κ.α 1 δῖὴ 50Γ- 
Ὀγίϑεὰ {Πδὲ 80 Ὥδην (ΟὈπιπηθηίδίογβ 8ϑῃου] ἃ γθηάοσγ, 
“ἢ Δηννοτοά, ογάογίηρσ (δι Ῥδι]} δῃου]α Ὀ6 Καρί," 
δος. ἼΠΘΙΘ 15 πο δ ΠΟΙ Υ ἴον (ἢ}]8 βθη86 οὗ ἀποκρί- 
γεσθαι!, ὨΟΓ οἵ τηρεῖσθαι. δο. {παΐ Ἰ)οδατ!ἀρο᾿β γεῆβθο- 
τἰοη8 οἡ {πΠ6 ῥτονίάδηςα οὗ οἀ ἰη ᾿ηΠιδηοίηρ {Π 8 
τη οἵ Ἐδβίυ8 ἰο ἐοίογιηϊηο ἔπυ8, βΒθοῖη ποί μψὸο]] 
ἰουηάοά. ΤΠ ψογάβ οϑη δαάτηζ. ΟἿ ἐδὶδ 56ῆ8β6, 
“ ἢρ δηβνογοά, {[Π4ι δὰ] ψ8ἃ8 Κορί ἴῃ σοηῇηρεηθοηΐ δὲ 
(ὐδβαγθα," (48 {πο ἃγα αἷἰϑο γτρηδογθά ὃὈγ {πὸ ψυΐρ.; 
ΒοζΖα, δῃά οἴμογϑ,) ἰητηρ {Π840 Ψ ἤΘΓα ἢ6 δα 80 ἰοηρσ 
Ὀθϑη Καρί ἴῃ σοῃῆπαεπηθηΐ, δβρθοία ἢν 88 1 Ψψὰ8 1Π 6 
τοβϑιάθηςο οὔ Π6 ργοσυγαΐογ, ἴπθγα οὐρῇ ἢ͵8. τὰ] ἴὸ 
Ὀ6 6148. Βεβίθβ, Εδϑίι8β νν88 ὑτορϑΌϊν ἢοΐ ὕὑπανϑ ΓΘ 
οὗ {ποῖγ πιοίϊνεϑ ἴῸΓ νυ ἰβϑῃίηρ ὁ ᾶν Ρβι}]} σοιηονοά 
ἐο Ζογυβαί θη), ΟἹ, δἱ ἰοδϑί, πο ἀϊὰ ηοΐ οἤοοβϑ ἴο ῃαζαγά 
8. Ὀγοδοῦ οὗ {Π6 ρϑδοθ διῃϊάϑι (π6 [λοίίουβ ρορυΐδοα 
οὔ Ψ6γυϑ816π|, Ἔβρϑοῖδ}}γ 88 Ῥαὺϊ ψ88 ἃ Βοπιδῆ οἷτ!- 
Ζοῃ, δηα ἰπογοίοσο 6 νδ8 θουῃά ἰο ργονιθ Ὁ. ἢ18 
ϑαίοῖγυ. Αηά, τηογθονοσ, Βδβίυβ ἀἸὰ ἢοῖ Ἰηϊθηά 50 
Ἰοηρ 8ἃ 8[ὯΥ δἱ «ζ6γυβα]θπὶ 848 ἴο Ὀ6 Θῃδυϊβά ἴο ρῖνα 
Ῥδυὶ ποίίσα ἰο Ῥγερᾶγε ἔογ ἢ15 ἀθίβηςβ (ἴον {6 γα 19 
Τοαβϑοῇ ἴο {1 ηΚ {πᾶΐ [ἢ 41} ἢ6 οηἷγν βρϑηΐ εἰρῃςξ ἀδγ8 
δί 96Γὐ5416π}}. [Ιπάρρά, 18 ον Ψψοτγάϑ, (δὶ “δ 18 
ΒΡΘΟΘΩΙΠΥ ροίηρ {Π1ῚΠ6Γ, δθθπ ἰο βυρσρεϑῖ {πὶ {Π6 ΓΘ 
ψου] ἢ οί θ6 ἐένιθ ἴο ἀο ψηδὲ (ΠΟῪ 88. Αἱ πορεύεσ- 
θαι Μὰ τηυβί βϑιδαυά ἐκεῖ; ἰἴθγα Ὀαίηρσ τοῦ υηΐγο- 
4ΌΘΠΕΥ αἴτξον νοτῦ8 οὗ πιοίίοῃ δὴ 6}}10818 οὗ [ἢ 8 ρ81- 
[1616 Ἔχργοδβίηρ (6 ἐδγπιέπιδ χιο, οὐ ἐπᾶ ο7᾽ πιοέξοη, 
5ο (πα [Π6γ6 18. Ὧο οὐσοαβίοῃ ἰο δάορί (6 Πσοη]66- 
ἴυτο οὗ Μαγκὶ απ, ἐκεῖ πορεύεσθαι. ᾿Εκπορεύεσθαι 8ὶρ- 
Ὠἰῆθ8 ἴο 8666 οὔ. ϑοΒΙΘΌΒΏΘΓ οἰΐθ8 βανογαὶ βχδιηρ 69 
ἴγοιῃι Χοπορἤοη. 
. ὅ. οἷ. οὖν δυνατοὶ --- συγκαταβάντεςς Οπ {Π6 56η86 
οὗ δυνατοὶ (οιητηοηίδξοιβ ὅτ ποῖ δρτθθο, Μοβί 
ΤΟΠΘΣσ, “ὁ ἴ[ἢο86 ΨηὴΟ 8.6 δ0ϊ6, ἰμοδα ἴο ὙὨοπὶ 1{ ἰδ 
εοηνοηιθηί.". Βυΐ {πᾶὶ 8686 18 ποῖ ΥΘΙῪ 8140 6, 
Δ ψουϊὰ πᾶν γραυϊγοά οἵμοσ ψογάβ. (866 τγὶ- 
οϑ8.) Οἰδοσβ, 858 Ζαρογ, (ἰδπηθσαγι8, Ῥγίοβουβ, 
Υ εἴ8., Ρραγοθ, Κυρ8, οϑϑηῃ)., [οοβηθῦ, ὅσ. Κυίη., 
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δυρίδιη, “ (ἢο86 ΠΟ ἃΓΘ ὈΕΘΙΒΟΩΒ οὗ ογϑάϊί δηὰ 
ψΘΙρς διηοηρ γου,᾽ {Π6 οἱ πρῶτοι, 1.80 ὈΘίοΓΘ 
ΤΩΘὨ ἸΟΠΘ6Ω, ΠΟ ἄγ οδ]]6α, δ νϑσ.. 1δὅ., (ῃ6 οἱ ἀρχιε- 
ρῥεῖδ καὶ πρεσβύτεροι τῶν ᾿Ιουδαίων. Νον {Π|8 ᾿ΠίοΓΡΓΘΟ- 
ἰαἰοη (νἢϊοἢ 18 βυρρογίοα Ὀγ {Π6 ὅγτ. δπᾶ Ψυ}ρ.) 
ἢδ5 ΘΟΥΘΓΥ ΔΚ οὗ συ : δπα (Π6΄ ρον 5686 οὗ οἱ 
δυνατοὶ 18 ΝΟΣῪ γτοαυθηΐ Ὀοί 1η τ[16 ΟἸΔ 5510 4} τι [οΓβ 
8η4, νμδί 15 ἸΏΟΓΘ. (0 ΟἿΤΓ ὈΌΓΡΟΒΘ, τη ῬΠΠΐο δηὰ 20ο- 
ΒΘρΡἤυ8, ἴτομὰ Ὠοτ ὨΓΊΘΓΟΙΙΒ ΘΧΔΙΊΡ]68 ἃτὸ δα υςοα 
Ὀγν Ρχίσδοιιβ, Κσορβ, 1οθβηργ, δηα δοίδβίοιπ ; 88. 90- 
Βαρῇ. Β. 2, 15, 42. οἱ δυνατοὶ σὺν τοῖς ἀρχιερεῦσιν" 
16, ῷ. ἔνθα καὶ ᾿Ιουδαίων οἵ τε ἀρχιερεῖς ἅμα τοῖς δυνατοῖς 
καὶ ἡ - βουλὴ παρῆν' 17,1. τοὺς μὲν ἄρχοντας ἅμα τοῖς 
δυνατοῖς αὐτῶν ἔπεμπε πρὸς Φλώρον' 8, ὅ. οἱ δυνατοὶ σὺν 
τοῖς ἀρχιερεῦσιν. ἌὌΦΟΣ 

Αἤἴδσ εἴ τι βυθδια ἔγκλημα : ἃ .(ἴγοααδηΐ 6111ρ515. 
60. διατρίψας ---- ἡμέρας πλείους ἢ δέκα. Οἡ {Π6 τοδά- 

ἱηρ᾽ οὗ {Π686 ψογάβ (6 ΜΚ. ἜΧοθοα ΡΥ νΆΓῪ ; δᾶ 
οὔτο8 Ἠποίμδίθ [ἢ ΟΡΙΠΙοη.. ΕῸΓ ΠΥ οὐ ραᾶτί 1 οδη 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ ἄρτοο ΨῚ ἢ δὴν. Ομ {πιηρσ, ΠΟ ΘΝΟΓ, 18 
σογίδιη ; Ὡϑιησῖὶυν, [ἢδι. {π6 οοηέουέ (48, [ὉΓ. Ἰηβίδηςθ, 
{ηΠ6 ψογὰβ ἐν τάχει) Γθαυγ68 8ῃ οὐ ὈΘίΌΓΕ πλείους ; 
ΤΩΔΏΥ ᾿Π8[ΔΠ668 οἵ [ἢ5 Ομ ]ββίοη οὗ [ἢ 6 πϑραῖῖνε 1 πᾶν 
οἰβανῆοσθ τοὶ τ, Τπουρὴ 1 σαδηπηοῦ ΠΟΥ ἰυτῃ ἴο 
{Πρη. Οὐ τοἰΐυ8, δηᾶ δ᾽ιηοϑὶ 411 (6 οὔτ 5 ἴῸὸγ (ἢ 6 
Ιαϑὲ σϑθηίυγυ, υπ16 1η δἀοριηρ (ν ηδὲ τ᾽ βῦδο. μὰ5 
Γοοοϊνοά ἰηίΐο {δ ἰ6χι) πλείους ἀκτὼ ἢ δέκα. Το {18 
γραάϊηρ, ᾿ηἀοθοα, ͵οἸ ιι8 ἀδιηυγγϑα, οἡ [Π6 στουηά 
ἰδὲ ῥΓορτιθίυ, οὗ βρθαεοῇ ψουϊα τγραάιῖϊγα οὐ πλείους ἢ 
ὀκτὼ, ο. Βαϊ (δι οὐηδοίοη 45 θεθη ονογευϊ δα ὈΥ 
οἴδιοτβ, ο ργονα ἰμδὲ {Π6. σοπιραγαῦννα Ὑ|} δάμη 
οὗ οἰ γ σοῃϑίγυσθοη. ΓΘ σοδάϊηρ ἢ φυδδίϊοη, πον- 
ΘΥΘΓ, [168 ΟΡΘἢ 0 8 ἔδυ ογο 86 που 8 Οδ]θοίοη ((Πουρἢ 
λι ἀοο8 ποῖ βθοὰ ἴο ἤἢδνο οσουγΓαά ἴο 800), ΠδιποΪγυ, 
{Πδὶ {Π6 δησιϊθπίβ, αἱ ἰϑδϑί {πῸ βδοσρα τῦιίθγβ, ἀϊα ηοΐ 
186 {παΐ ᾿Ἰηἀοῆηϊία ΙΔἸοτ,, δὲς 07 οἱσἠέ, οἷρἠξ ο᾽ ἐθη, 
ἐθῃ ΟΥ̓ ἐιυοἶθδ : Δα Θνθῇ διῃμοῃρ 018 10 18 864 τα ῖθ6Σ 
οὗ νῃδί 15 αΐυγο, δηά γεοῖῦ [ἢ -σοηίοιηρίδίίοη, ηοἱ οὗ 
{πΠ6 ραδέ. ΝΕΙΒοῦ (1 {μη} ἅτ ψγ οοῃρε]]6α, ὮγῪ 
{ῆ6 δυϊπογγ οἵ Μδ5., ἰο δάιηῖῦ 10 ἤθΓ6. 1 βυβρθοὶ 
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ἔπαὶ {6 τοδάϊηρ οὗἁ Οτίεβθδοῇ 15 οοδιρουπηοα οὗ ἔνοὺ 
Ῥοδαϊηρθ, Βηἀ δέοδα ΠῸΠπι γεοεινπρ' 8 ΤΠΘΓρΡΊΠΑΪ ὙΑΓ, 
Ἰδοί. ἑηΐο ἐς ἰαχί. ἘΠῸ οὔ ρίηδὶ σῃο (ἰ Ὀ6}16ν8) νν88 
οὐ πλοίους ἡ. ΤἝδη, ἴτοια {86 ἴοτοθ οὗ νἱνλί 19 σα ϑᾶ 
ἑξασίσηι, (ΘΓ ΔΣΟδ6 8 Π6Γ δα τηδερήηλὶ, οὐ ἰηΐοΣ. 
᾿ΠΘΑΓΥ, τοδάϊηρ, πδίποὶγ, ἢ (, τοῦ, Ὀοίηρ τοξοϊνοά 
ἐβίο εἰς ἰεχί (85 ἰῶ Β ἰῃουθοηδἃ οἰποσ ἱπαϊδ 685), δΥῸ- 
ἀυςορά ἐῃ8 τοδάϊπρ οὐ πλείους ἡ ἢ (. [ΓΕ ἰΒ Ῥαϑδὴϊ 
ἐογοΐοσο, ἰμαΐ οὐ πλείους κὶ ὀκεὼ 15 (ς ὕυς τεοαάίηρ." 

7. περιέστησαν, “Βύοοα ἁροπὶ (ἅν {ὐϊθυπ4}}.ἢ 
Βαρέα αἰτιάματα, ““ἤφανγ ϑΘοσυδαιίίοη8.᾽ [8η} Β0Γ- 
Ῥεϑεα (δὲ βοπιθ οσϊεῖοβ βῃσυ ἀὰ ἤανο ρῥγοίογγθα αὐτιαῖ- 

α, διὰ Οτέοβδαοι ἢ88 1ηἰτοάυορα κἱ τηΐο (δ Σοχῖ. 
ΒοΓ ἐβ ἢ ουϊάθῃοθ {πδὲ βῦςο ἢ 8 ψογαὰ νοῦ ὀχ βιδε, 

οχοθρί (ἰδὲ ἰἰ 15 ἔουηάὰ λθγε ἴῃ δοηι Μ55. γοδιηραγα- 
Φυνείυ ἴον}: απὰ, ᾿Ἰηἀθεῖ, ἰξ δϑοῖῃδ 80 ΘΟΠΓΑΓΥ ἰὸ 
ΔηΒΙΟΩΥ, ἰδαϊξ ὁσλγοοὶυ αηψ ἐσϑιοοην οὗ Μ88. οου!ά 
ΒΒΙΔΟ] θὲ 1 ς ἘΒΡΘΟΊΔΙΥ ἸῺ 8 Τπ86ὲ ᾿ἰκὸ {πε ργοθβθηῦ, 
ὙΟΓΘ βυοῖ ον άθηςΒ 1Β ΥΟΓΥ ἐρδιρη οπηί, 1Π6 ἀ!οτὶ 
Θῆοθ δοίνθο α Βηὶ ὦ ὈΘΙΩΣ 80 β᾽ρῆς: τ ϑλεγθδ 
αἰτίαμα 15 ἴοττηεὰ ΤΕρΌΪαΥΙγ. Νοῦς Ὡϑοᾶ ἴὲ "δ οῦὔ- 
λοείοα {Πα ἐμεῦ ἰ8 ποῦ τηπιοῖι ΒΟ ΟΥΤΥ ἤον ἢ. [Ὁ 18 
ουδα ποῖ ΟὨΐΥ 1η [ἢ6 σγοαῖ Ὀυἢκ οὔτδο Μ55. ποτο, 
ἴλς 11 18 οἰἰεὰ Ὦν ϑίορῃ. δ. ἴσοι ΡΙυαὔλγον Οὐοτίοϊ. 
298... ἴο ΒΊΟΣ Βομίουδοες δα ἂς Τπογά. δ, 7Φ. διὰ 
τοῦτο τὸ αἰτίαμα, εἶπα ναᾶγ. ἰδεῖ Τῆς ῬΆβθαρθ 48 
ῬτΟΡΔΡΙΥ ἴδ [86 πιϊηᾶ οὗ ῬΙαϊατοἢ. Ὑ᾽ αἰ δβε!ἃ δρ. ϑῈ. 
ΓΒΕΒ. σϑίδυβ ἠο βοῦν, Ρ. Ψ. 104. Βυις ἐζεγε τὰ 
αν ΟἿΪΥ αὐτίας, Δηα] (παῖ ἴῃ σῇ οὐρΥ. Τὸ {πὸ 
αῦονθ ἰ δα Ευεὶρ. Ττοαδα. 918. τοῖν σοῖσι τἀμὰ καὶ σ᾽ 
αὐτιάμωτα. 1). 486. ὶ, 69. πα 6.8, 78. {15 αἷθὸ 
τΤοοορὩΖθα ὉΥ . αἰσιαμάτων" ἐγ ων. ἶ 
Δ ποῖ ἄ'ψαγο ἰδδί (ἢ6 νοχγὰ ἰ8 ο θὲ ζουὰ δὴν ψῇοτα 
οἶθϑθ. Ὑδί 1π68δ8 δυθηογςῖθα δγοὸ δυθεολθηΐ τὸ ἀοέδπὲ 
4Π6 ΟΟΙΏΤΩΟΒ γοδάξηρ. 6 ἐο Οὐτοδυφον Ββ, ὦ ἰ 8 
ΙΏΘΓΟ ΟΙΣΟΓ Οὗ ἴδ 6 ΒΟΣΙ0 68. 

« ΜδικΙδηᾶ, ᾿πάδο, ΤΠ ΣΩΚΒ ὈοΙδ {πὰ οὗ δηὰ 6 ὀκτὼ ἣ δέκα 
ὝΕΙΕ ἀογίγεῦ δΌμι [ἢ τολυβίη ; δ (865 πλείσυς ἴο δ᾽ ὨΠΥ͂, "“ ΠΟΤΈ 
τιλη ἢδ ὀχρεοϊεα ΟΥἩἨ ἑβίαποεα :΄ Ἡἱ ἢ 1.5 γὰγῪ δσϑῖὶ δθὰ Ἡφμοινοῖν- 
οΔ]). [Ιηἀοοὰ ἴῃ 6 ψιῖιοΐο οὗ δἰ5 ογἰοίδη ἰἤοῖς 6 ἃ αἰχίονο οὗ 

᾿ ΚΘΙΔΟΥΥ δηα ἔθου] 688. 
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Κυϊηοοὶ σϑυλδῦκα 8δδὶ Π1Κ6 ἀοοθ τοί ἐεέαὶΐ (666 
ΔΟΟμΒ 1088, ἢ ἃ ρτοδί τθαϑια δαοδεθα {ΠΥ ΨΈΓΘ 
οὐβ υνόνε 8Ά (Ὧ6Υ ᾿ιδά αἰγοΔΥ Ὀνοιρος ζογνδρὰ Ὀοίογε 
08. 

᾿ 8. ἀπολογουμένους Τὶ τηυβί δ6 ορβαγνεοά {μαἰ λικα 
Εἰγεν ηἶἷν (86 Βοβλάβ οὗ ἐμ ἀεΐδηςδ, μοί {πὸ ἀδίβθησα 
2561. 

9. Ἰουδαίοις θέλων χάριν καταθέσθαι. ὅ606 (Π8 ποίθ 
ρΟΏ ῷ4,, Φῇ, ἶ 

“10, θέλεις, εἰο Ἱεροαάλυμα ἀναβὰς, το. Ἐτοπὶ [Π6 86- 
ουϑαίίοη οὗ ἴῃ6 ον, δῃά Ρδιι 5 ἠρίβησα, Εδϑίυβ β8} 
μαι (86 68:86 δί 65:10 δοῦνβοῃ ἐἶ8πηὶι 88 Οὔ ἃ 4168» 
ἴοπ ρογίδιύσηρ ἐο Γαίϊρίοπ (ΠΟΙ ΡΑΤΘ νοῦ. 10.); δὰ 
ϑίηρα ἢ6΄ σἰβῃθη το ἴὰγ [16 5 ὲ 8 ἀπΟΥ δη. ΟὈ]ρσδί108, 
ἈΠᾺ ἰῇ τηαῖζο {πὸ σοταιαφησοιθοξ οὗ [8 ρσονογῃ»- 
Ζωρης δοοορίδμίο ἐὁ ἴδοι, 6 {πεγοΐοσα δεκοὰ Ῥδαὶ 
ΧὨΡΙΠδΥ ἢ6 ΘΓ ἘΣ] ρ το ρὸ ὑρ Ζ2εγυδαΐθιη, πη θὲ 
ἐτεοα σου ογρ (686 ὉΠΊΠΡΒ 1 ἢ15 ῥγϑθηοθ Νοῦ 
Ῥδα], 38 Ὀδίηρ 84 Ἐοιηδῃ ΟἹ ΖΘ, 8986 οδιϑε ἰνδά 
ὕδοι γουσῶξ θοαίοσα ἐδο Ἠοπηδα ἔογιπι ἴῃ ἐἢε ῥγοβί» 
ΠρηϊΒ οουτί, οοὐ]ά δοῖ δ6 οοτηρεῖ δα ο δυῦπιῦ ἴο τς 
λα ο 8] δι ΒοτΗΥ οὔ ἰμδ βδη ῃϑα γι. Ηδηορ Εθϑίαβ ρμυΐς 
ἀπ συρδίίοη υὐρίνος Πα ΜΕΣΟ ιολίης Ὅν ὉΘ ετἰεὰ Όγ 
[86 δενα. 1{ 18 ῥνοῦδθϊς [Ζτδΐ ΕΙΣ ὨμΏ ΡΟ αἰὰ οί 
δρίιονο (δαὶ Ῥαυΐ ποιὰ δοσορί ἐδ οἶδσ, (ΟΡ 
νν. 7.11, 18. (Κυΐη.) Τῆδ ρῥγοϑάθηέβ μα οουτῖθ 
θοι δἱ (ὑββαγθὰ δπὰ «ζοιμϑδίθιᾳ : θὰ (86 σουγί ποΓ6 

ἘΠῚ ἀοο5 πρί ΔΡροδγ (ῃ8: Εφοίμϑ ἱκβοῖν ΔῸΣ ἰδίη!ϊς οὗ (μὸ ἰηἰφηδεὰ 
ειϑϑδβοϊδίΐοῃ οἵ Ῥαυϊ, οὐ ἴῃ σοβά ρεένεφη (ϑατοα δηᾷ ψογμθαίογη. 
Ης πὐριῖ θρβὰῖ ἰἢΐ8, ρα ΓΕ (0 ρταῖ ιν {π6 2 εσθ, νἢ0 Βς 88 γοῖα 
80 Θδσγῃσβϑῖ ἰὴ ἐποῖγ ἀδβῖγο ἴο ρεί Ῥϑὺ] ἴο 76.586 8; δὰ Ῥδγίγ, δ6- 
ΟβΒυβ6 ὃς ΨἘῈ5 δ Ὁ 2083, 86 'ζ ρεοίεῃη δὰ (νεῖ. 40,}, νοῦν ἰο ρῥσοσεδὰ ἰῇ 
86 οὔδ6, δῃά τ] ὴρ ἴα δες (μΒ6 πρφέίον ἔγουῃ μἰμθεὶ ἢ, οἰποῦννὶος 
ἢς οουά ποΐ μὰ Κηονν (Π5ῖ ἃ Ροῦβοη ῬὴΟ γνᾺ8 ἑπποοθιέ 8( Οὐρβββδγοβ, 
δου ἃ ποῖ Ὀ6 Τουηὰ ξυλὴν αἱ δ εγυβαϊθη ; δηἃ ἢ6 ῥ]ΑἰὨΪΥ βὰν ἴθπδὶ 
Ῥϑυ τᾶρ ἱπποιοηὶ. ὙΨΌΏΥ ἐὈφη αἰά ἢε ποῖ αοσμὲέ Ηἰπιὺ Ὑο {χῦ8 
ΒΏΔΥΘΙ 8, δα ἀυγεοί ηοὶ ἀἰδοῦ]ρε (μ6 ὅενβ. Βυϊΐῖ αὶ] νγὰϑ 8ο ννε]] 
δοηυαίηἰοα τὸ ἰμοὶγ ἰδδροσ, πὶ μ6 εἶλοθαὲ ἴο ἰγυδὲ πἰπρδςὶ (0 
ἐἐἰεαίλοηε, ταῖηον (ἤδη Ὁ ἔποβα οὗ δ οὐ χαϊσίοη ; Βηή ᾿μδ 84 
γεαδοΉ ἴο δυδροοί {μ8ἰ Εεβίυθ τνομ ]α ψῖνα μάτα πρ, χαίμογ ἴπλῃ ἱποὺῦ 
16 ἀἰϑρίοδρυγα οὗἉ {16 ὅσινδ; 560 [πδῖ “πἷθ φαΐδοῖ νὰν 88 (0 ἀρρφαὶ (ὁ 
ἐμ Επηρεγου, 88 ἃ οπιαπ Οἰβέχεη. (δι η 4.) 
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τθδηΐ ν)88 (δὶ οὗ [6 δεαηποάγίπ), ἢοβα βϑηΐδῃςθ, 
Πονανογ, γααυϊγοα (Π6 οοπῆσιηδίίοη οὗ (Π6 ρτοδι θη: 
8δη4 {18 18 ΟΧργϑϑϑθαὰ ΟΥ̓ {Π6 ρῇγαδα ἐπ᾽ ἐμοῦ, Σ. 6. ἴῃ 
ΤΩΥ ̓ ρηβιβ δ, ἘΠΩ͂ΘΡ ΤΥ ΔῈ ΠΟΤ, δηά βιιδ]θοῖ ἴο ΤΥ 
ἢπαΐὶ ἀδίδγηηδιίοη. 

10. ἐπὶ τοῦ βήματος καίσαρος ἑστώς εἰμι. Ῥαυ], ψε}} 
ΤΟΙ] ΘΙ τηρ (6 Ρ᾽οίΒ ΡΓγαν  ουΒ]ν 1614 ἀραϊηβί ἢ18 [18 
Ὀγ {86 Ψ96ν8, δῃᾷ 05} ἔϑαγης 8 γοροιτοη οὗ (6 
ΒΔΠΊ6, αἰδίγυϑιϊηρ, ἴοο, (26 ΠρΑγ 18} }ὺ οὗ Βδβίυ8, 
Ὅοπὶ ἢθ ρογοοῖνοα [0 Ὀ6 00 ΘΔ51]}Υ ψοτκϑά ὑροη ὈΥῪ 
{π6 726»γ8, δηὰ ἔδαγίηρ (μαΐ, ϑβουϊά 1ὴ6 ϑαῃηῃρασίπη 
οοηάδηηη ἢϊπὶ (ο ἀδδίῃ, Εδβίῃβ στηϊρῆΐ, ἴογ ρο ςαὶ 
ΓΘΔ3ΟΉ8, δαὶ {Π6 ΨΘΓῪ ραγί (Π4ὲ Ρι]αία δα ἀυης ντἢ 
Γαβρθοΐῖ (ο οὖρ [οσά, {πους ἰὑ ψουἱὰ δ6 Πρμὶν 
πηργυάθης ἴο γον Πἰμ56} 1ηἴο 80 ἢ ΠΔηα8 : δηά, 
(μοευθίογο 6 τῇδ ῖκο8 {Π|8 ΔΒ, ἐπὶ τοῦ βήματος, ὅζα. 
{8ῃ6 ἔοτοο οὗ ψῃϊςοἢ πλδῪ 6 σοι ρι  μΒομα θά ὈΥ γοθε- 
θογηρ [Πδὲ 85 {Π6 ρῥγθϑι ἀθη8 ψ6γο, ἴῃ Ἰπα1ςῖ4] πγδί- 
(6Γ8, ΓΟργθβθηΐδεινοϑ οὐ (ἰ68δι, δηᾶ δαιηϊηϊβίογοα }05- 
[166 ἴῃ 8 ὨδΔηΊ6, 86 ὈΥ [8 ΔΟΓΒΟΣΙΥ ; 80 (61 
σουγίβ ἢ θὲ ςα]] ἃ Οἰσϑαγς δεποΐ, ΟΥ̓ οοιγέ, διὰ 
δὲ (18 οσουγτὶ Ῥαὺϊ Πα Ὀδθη βίδηδίηρ [ὉΓ 7υ58ι16 6 
ἃῦονθο {γ20Ὸ ΥΘΔΓΒ; δί ψῃϊοἢ ἢ6 Ὠιηΐβ ἴῃ (Π6 ψογαϑβ οὗ 
μὴ δεῖ κρίνεσθαι (Ἰἰπῃουρἢ {ΒΘ ΓΘ 18 ἴῃ [Π6 πὶ 8ῃ 611} 818 οὗ 

νον). ὅδ66 τοί. δῃά Κσεῦὺβ 188. ἦθ ργονοσϑίί 6 
Δ}}1 δ (ἰδοβ8 ΓΈ Π). ΕΝ 
10. Ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκησα, 1. 6. ““ (Π6 1 σμάγραεδ ἃΓ6 

(4186, δῃά (πογοΐογα 1 ἴδαγ ποῖ (ἢν Ἰυάρηχοηῖ,᾽" 
10, ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις, ““ 85 ΘνΘΏ ἴἤἢοι] 

ΨΘΓῪ νγ6 1} Κποναβί, δηά πλιιϑὲ μᾶνα ρογοοῖνοὰ ὈΥ ΠΥ 
δχδιηϊηδίίοη οὗ [18 ἀΔγ."Ὲ 

Κάλλιον, νεγῷ τυοῖί. ΤὨΐΒ υ.ϑ6 οὗ [π᾿ σοπιραγαίϊνο, 
Ὀγ ψῆῖοῃ [Ὁ 18 Ἰπαεροηάδηϊς οὗ {Π6 σοηϑίγιςι 0, 15 
ἐουηῃά ἴῃ {π6 Ραβὶ ψιυϊΐοτϑ. Τῆυβ τὴ 2 Τίμη. 1, 18. 
Ν6 ἢδνθ βελτίον γινώσκεις, [Ποιρἢ [Π6 ΓΘ ἃ σοτηρδγίβοῃ 

Ἐ 8ο ΝΜοικἰαπὰ; ““δνθὴ γοὰ γουῦνβοϊ  οδηποί δυΐ Κηονν ; ῸΓ 
γου πᾶνε Ὠολγὰ 4}} (μδὶ Π88 Ὀδθῃ δἱϊερεὰ δρδΐῃμβί τη6." “"Ραιυ] 
(βαγ8 ἢ6) Κηονν ἴῃ6 ροοάῃοϑθ οὐὗὨ ἢῖ9 ὀβδυθ6, δῃκὶ ἢΐθ οὐ ἱῃοσθΏςο, 
δη ἢἰβ οοῃαδῃοθ τνδ8 ϑιιιαυα ἰο 1, Βιυῖ, ἴῺ {Γ ἢ, αἱ ἐἶ8 τῦλς 
δυρρεϑίε ἰο Βίτη Ὀγ δὴ 1η[2}}}0]6 Ῥγοσηρίογ.᾿ 
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ηαν 6 ᾿πρ] 6, “4 θοιίοΓ (ἤδη 1 σδη [6}} [ῃ66." ὅδ'᾽6ὁ 
Μαί. αγ. αν. ᾧ 4567. Τῆδ σομῃραγαίῖνα 18 Ὠοΐ [ὉΓ 
1Π6 Βῃροιϊαίίνθ, 88 ΠΙΔΩΥ [ΙΠ ΟΡγοίοσβ [6}} 8 (568 
Κυΐη.), δι 1 ΟὨΪΥ ΘΧΡΓΙΘΒ865 8 Ὠίρῃον ἄσργεα οὗ [Π6 
οβἰτῖνα, 8δηἃ Δ ὃ6 ΨΜ61}1 ρᾶγα 6 ]6α ὈΥ ΟἿΓ νϑνΨ. 

ΤὨΏυ8 6 Β4Υ τὉϑγῷῳ τυοίΐ, αῃά, ἴῃ 4 γοῖ ὨΙΡΏΘΓ 8686, 
οχίγοηιεῖν ΜΝ 6}1. δο (86 ΕἾ. ἐγὸδ δέθη, | 

“ 1]. εἶ μὲν γὰρ ἀδικῶ ---- ἀποθανεῖν. "ΓὨϊ5 βοηξαηοὸ [3 
οχργοϑδοά μορμίατίἐον, δα τηυδὲ 6 υηάογβίοοά ν ἢ 
τῆς 1παϊϊδίίοη βυρροβίθα Ὀγ Ο,αχὺὐοίιβ δηαὰ οἴποῖβ. 
πο ἔογοβ οὗ {πΠ6 γὰρ ἰηνοϊΙνοθ 84 οἶδι8ϑα οἰτοα. 
Νοῦν βυσῇ 8θηίθησοβ δ Ῥαθβϑί δχργοββθά ὈΥ ρᾶγᾶ- 
Ρἤταβ6; δηά ποῦ (Π6 ΦὉΠονίηρ οπ6 ν]}}, 1 (ΠιΚ, 8 
[ουηά ἴο Γαργαβθηΐ [ῃ6 86η886 σογγθοίϊνυ. “Ἅ Εὸγ ἰγιοά 
1 ἀδϑῖγο ἴο Ὀ6, 80 {Π8ΐ 1{ Ὀ6 θυΐ αἵ ἃ ΡΓΟρΡΘΟΓ {ἸΡι14], 
Δη 161 θὲ ἔουηά σφ] οὗ δὴν οἥξηςο, ψ ϊοῃ Ὀγ [ἢ 6 
-Ἀοιηδῃ ἰαν5 15 ριιηϊδῃρα ψιϊῇ ἀθϑῖῇ, 1 80.841} ποί (6- 
οἰἴηα τπῃ6 ἀοαίῃ αιναγά θα," 

ΤῊΘ ΨψΟΓαβΒ οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν ξοηβίϊϊα Δη 
οἰεζαπῦ δηὰ τοῦ υησϑι8] όσα, οὐὗὁἨ ψΠΟΝ ΙΔηΥ 
ἘΧΔΙΏΡΪ65 ὃτο δά ἀποοα ὃ Βᾶρἤοὶ, Κτοῦβ, Ὑ εἰ8., δὰ 
1 οΟβῃογ." 

11. εἰ δὲ οὐδὲν ἐστιν, ζο. ΗδΓΘ ἃρδίη ΟΟΟΌΓΒ (ἢ 6 

ἘΞ ὙἼΠ6 τηρεῖ δρροκίία οὗ [μεθα σὲ {π [Ὁ] ον ἢρ. Εἰγίρ. ἈΠοσ. 
827. κατὰ με γᾷς βῶντα πόρευσον, οὗ παραιτοῦμαι. Ηετγδο]!α. 1026. 
κτεῖν᾽, οὗ παραιτοῦμαί σε. Ῥίαϊ. 1, 2923 Β. καὶ μηδένα τρόπον κρίσεως, 
μηδὲ, ἂν ἁλῶ, κολάσεως παραιτεῖσθαι. ὉΪΟὨγ8. ΗΑ]. Α. 5, 49. τὸν 
μὲν οὖν θάνατον ---- οὗ παραιτοῦμαι, βασάνους δὰ, κἀὶ τὰς ἄλλας 
ὕβρεις. Αρρίδῃ,, ὅγγ. Ρ. 184. οὗ παραιτοῦμαι τὸν θάνατον». 

ὙΠ6 ΟΠ] ον ηρ᾽ μαϑβαρεο οἰϊεὰ ὈὉγ εἴ. πδνϑ ἃ δίσοῃρ; βέγαι γι ἴα 
δεηίϊπιεηξ ἴο 6 ρῥγεβεηΐ οὔθ. ὡἊΔμηάοοίά. ἀς Μγβίβσ 8. εἰ μὲν τι 
ἠσέβηκα, ἣ ἐμήνυσα κατὰ τινος ἀνθρώπων, ἢ ἄλλος τις περὶ ἐμοῦ, 
ἀποκτείνατε με, οὗ παραιτοῦμαι εἰ δὲ οὐδὲν ἥμαρταί μοι, καὶ τοῦτο 
ὑμῖν ἀποδείκνυμι σαφῶς, δέομαι ὑμῶν αὐτὸ φανερὸν τοῖς ἕλλησι 
πᾶσι ποιῆσαι, ὡς ἀδίκως εἰς τόνδε τὸν ἀγῶνα καθέστην. ετηδάοβ 
ΡΙῸ ἀυοάεοεπμῖο’ ἐὰν μὲν οὖν φαίνομαι τοῖς ἐγκαλουμένοις ἔνοχος; 
καταψηφίσασθε, μὴ φείσησθε, οὐ παραιτοῦμαι" ἃν δ᾽ εὑρίσκωμαι τῶν 
ἐγκεκλημένων κεχωρισμένος τῶ δικαίῳ, τοῖς νόμοις, τῳ συμφέροντι, μὴ 
προῆσθε με τῇ τῶν κατηγόρων ὠμότητι. Το [686] οου]ὰ δα ἀ βενε- 
ΤΑΙ οΟἴεσβ, Ὀὰϊ σηυϑὶ σοηΐδηϊ ΤΩγ861} νυ] ἢ σοι ρδγίηρ 8 ὑδδυς 1} πο 
οὗ 5. ἢγ}. Αξϑι. 1642. οἀϊῖ, ΒΙομχί, ἀλλὰ μὴν κἀγὼ πρόκωπος οὐκ 
ἀναίνομαι θανεῖν. 
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φορυΐαν ρῆσαβα ἔοι ἴῃ 91, 24., οὐδὲν εἶναι, ἐο 86 (αἶα, 
9ἢ ΝΜ οἢ 666 (Π6 Ὠοΐθ (ἢ 676. 

11. οὐδεὶς με δύναται αὐταῖς χαρίσασθως, Τῖ5 18 ἃ 
ἀεἰϊεαῖς ΨΥ οὗ σοαβιμίηρ Εδδίιϑ ἴῸΣ τι βδίηρ ἰο ἄο 8 
ἴανοιτν ο ἴῃς 9608 8ὲ ῬΔ}} 8 ΘΧΡΘΩΒΟ, διά 15 τηϑϑῃξ 
ἰο δι8. το ἰμη ἐδ πὸ ἢ88 Βοΐ [86 φοιοον. Ἐὸὺς οὐδεὶς, 
88 ἴἰξ ρμἰδίην ἑποίμάος ἘδΒέΌΒ, δ0.1Σ σγ88 πϑθϑς 8 6] γ 
ὅου ἢ. Οὐτοίίυβ οὔϑοῖνθθ ἰδδί δύνωτα, ΓαΐθΓβ ἴο 
αι τὶ ἐξ, 88 τους ἢ 248 (0 88, ““ ὯὨῸ 086 οΔῃ, δαΐουθ 
ὅιγ6;" δῃὰ {πὲ ὈΥ χαρίσασθαι 18 πιϑδηΐ ρένε τῷ (ὉΓ 
ἐγἰαί, νὶΖ. (44 Μθῃοολι ΠΡΉ “μ{ Ρ͵Ὸ δ::0 
8. ΒΠΓΙΟ ἴῃ 26 δθνίδης :᾿Ὁ {Βουρὰ (Π6 86 οὐ ἐδ ᾿τογά 
χαρίσασθωρ 8ῆθινδ ἐπὶ Ῥαὺϊ υπαάδτρίοοά ἰῃδὲ Εδβίμρ 
Κη χάριτας θέσθω. ᾿[ουδαίοιρ, ατνὰ 1 8]10ἀ468 (65 
Μανκίδθα οὔρβογν 98) [0 8 “ πιαδέμρ ἃ Ἀγοϑβὲπέ ὦ 
᾿ηῖα], οὐ φίντηρ μὰ ὉρΡ ουἱ οὗ ἴάνουν, ψιϊδοιΐ τεραγα 
ἰο τριῃι." 80 ἱπέγβ 10. οὐκ ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρί- 
δέεσθαι τινα ἄνθρωπον εἰς ἀτώλεια». Νον (18 ψ858 ἃς 
ΒΏΌΟΣ 85 [0 680, (δὲ αίνίβρα 8181 ἘΡ (ὁ [Π6 εν ἴο 
δὲ ἰγο ψὰ8 ἴῃ6 βαπη6 88 βίν!ηρ. πὰ ὕρ ἐο ἄδδίδ, 
Βίηρα σοηἄοιμῃ [1π| ΓΒΘῪ 8 γον ποι], δὰ Εδδίυδ 
ΝΟΣ] οί ἤᾶνα ΗΠ 688 οηουρἧ ἰο τοί Ηἷβ σοὨ- 
δγμλδίίοη οὗ {86 βομίθῃςοσ, 

11. καίσαρα ἐπικαλοῦμαι. ἼΒε86 ψοΓάδβ ἃ΄Γ6 δαυ]- 
ναϊθηΐ ο, “Νο, 1 ν|}] ποῖ δυθτηΐ ἐο Ρ6 ἐγϑα Ὁγ 1ῃ6 
ϑονθ; 1 Βοϊοπρ ἰο (αβασβ Ὀθησὶ ἴοσς ἐγίϑ], δηὰ ἰῸ 
δίπη 1 ἀρρθαῖ (τ υϑι1ς6)." Νον Ὀγ (ἢ Ψαϊογίϑη, 
Ῥοτγοῖδῃ, δῃᾷ ϑϑιμργοηίδῃ ἰᾶυγ, ἀ{ “ψᾶ8 ϑηδοίοθα, (μαΐ 
1Γ ΔΩ τρϑρβέγαξα ϑῃου α ὁγᾶθ Προ ]δξίοη οὐ ἀθϑίμ 
ο 6 1ηΠἢ᾽ιοϊοα οἡ ΠΥ ΡΣ " δοσιυϑοά 
ΘΙΒΟῚ ΠΊρΕ ΔρΡΡϑδὶ ἰο (86 ἡκάρπιρηξ ο΄ ἐἦθ ρεορῖΐε, 
μοὰ μι τρκυίεις ὧδ ον ουήμῳ ΠΟΙ “Ἢ Ὥς 

8οῦι Εν Ν ἢ ρΡβορὶθ ἀρ 
Ἦϊ5 486. δ'αᾶ (6 ποία οῃ Αεδίϑβ 16, 37. Βιὶ Μῆδί 
Ὑν88 Ὀδΐοτα (6 σρῃῦ οὗ [Π6 Ρθορ]ρ, 88 ποῦν Ὀθσοι)β 
ἐΠαϊ οὗἩ (ἰπεβᾶγ, δῃῃ] ΔΡρ9Δ] ννδβ τδά6 ἰο ἀέῃῃε. Ηθηῆσο 
ΡΊηγ, ΕρΡ. 10, 97’, τηροϊοη5 {πὶ ἢ6 ἴδ5 βοῃξ ἴο 
Ἐοιῆα βοπιρ ΟἾ γ βιδη8 ψῆοῸ ψοσα Ἐοιηδῃ οἰ Π]ΖΘΏ5, 
Δηα δά Δρρϑαϊϑά υηΐο (αβαγ. (Κυϊη.) 
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. 18. συλλωλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίους ΒΥ {ἴδ συμβ. 
ἂγὸ τηϑϑης {{πῸ ἀδϑδεδδοῦϑ οἵ τ(ῃ6 ρυοθ θη, 85 ὉΠΘΥ 806 
ς8]16ἀ Ὀγ Τιαρτιά. 1. ΑἸΘχ. ὅον. ΓΟ. 46. ΤῊο (888. 
δῸδ Ἐ. σΔἢΕ9 (στη πάρεδροι, Δα ϑὈθίοΒ. ΤΌ, 88. σοη- 
ἐὰν. δδὲ Οἷς. ψογγ, 92,..8., ῬεΖοη. ας Ῥιίότίο, 
αι Οὐβαιθ. Ἐχοίο. ΑεΡ. Ρ. 187. (Κυίη.) Τιμα 
Ἀομηδη οαϑίοιῃ βϑϑηβ, κ6 ἸΏΔΔΥ Οἴδοιϑ, 0 ἢανα 
ὈοΘΏ δάορίο ὅοια τῆ Το δθ ἸΩΟῊ ἰδη η8{{{π|10}8. 
Τίνι ννό τοδά οἔζθη ἴη ΤΒυςγα 468 οὗ [886 συμβούλοι, 
βδορηΐί ψ ἢ ρσοποσαῖβ δηᾶ δάιηϊΐϊγαίϑθ, θα βοιηθί 68 
ρονθύ 78 οἵ ΕἸ 165 δα ργον!ησδβ. 

Οτοίμιθ δὰ Κυϊηοοῖ οὔβοῖνο {μ8ι Ἐδβέυ δἀνίβοα 
ΜῈ Ὦ18 ΘΟΙ ΒΟ ἤογθ, θασαῦδα (ἢ6 δρροαὶ ᾿γᾶ8 σοπάϊ- 
ὅοηδὶ ; δῃά (αὶ Εδβίαϑ. τ Πρ 8βειΖϑᾶ (18 Θρρον- 
ὕκηῖ τ οἵ τ Δἀἴηρ Πἰτλβοὶ οὗ ἃ ἰγου]βοόῦλα δη4 ἴην]- 
αἀἰδιὶβ Βιιθέμ689; ΨὮΏΟΝ 15, ἐβάἄοοα, ποῖ ἱμιρηοθδῦϊο, 
7 σαπποΐῖ, Ὠογονοῦ, δδϑοηὶ [ὁ Καϊηοοῖ δα Μανγκδηά 
δαὶ (Π6 τοδὶ οὗ ἰδίσγρορθίθῃ 18 0 ὍΘ. ΠΒΠΟΘ 64, 
ΓΗΒ ψουϊά ἀδείγου [Π}9 δρεῦὶ Οὐ ἐπ δαπίθηςο, νοῦ, 
Ζ 1ΠῚΠῈ, Ῥ] δεῖν ὈΟΒρΘΑΚΚΒ βαιβέδουοη δὲ ρει ίησ πά 
οὗ 186 Ὀιβίηθθθ. ἽὝδογά 5 Ὠοιῃίηρ (α(Β Μαγκίαπα 
Φαποὶθ5) οὗ βδοργοβδοῦ οὐ ϑηδῆδοθ μυνοϊνρα ἴῃ {{πῸ ᾿τηΐογ- 
τορδίίοη. Ηδ {πηξκβ, ἴθο, ὑπαΐ [ἴθ δηθινοῦ ΟἿΪΥ ἰη- 
εαἰϊσαίεβ δπαΐ ΠῚ8 ἌΡΡΡΘΆΪ νγτ88 αἰέοιυξά. 

ς Βα. ἔ δε σοοδοά ποῖα ρΡοιτϊ πο ΕΥ̓ [6 σιυ (9 
ἤδνο ἰδὲ ρεέν ρα: οὗ ἀρρδαὶ, ἐς" ἐο ἃ ποῖ θῈ ἀΐ5α!.- 
ἔομποα Ὀγ 4ηγ παρίοϊναίε. [ἴηἀορά, ΠΟΥ ῬόΠΑ (168 
6 76 δε ΒΟΉ δα 00 8Π7 τοῦ 581 10 Βα πηἰϊ Ππὶβ ἀρροαὶ, σὲ 
Τα 8ἢ Ὠἰτῃ τι Γἢ ἘΔ 61}}}68 ἴον ψοίηρ το Ποίπα. 

18. ἡμερῶν δὲ διωγενομένών, “ ἀέθοτ Βόηθα ἄδγβ δᾶ 
ἐρέορυθηδα" ΤΗΐβ δὲμεὐβολίίσηῃ οἵἱἁ διαγ. 18 ἐγθσαδπὶ 

Ἐ Βυ Τα γά, 43, 8ὅ, πέμκοναι δὲ καὶ οἱ Λωκεδεκμόκιοι τῷ. Κ νή 
νμβούλους ἐπὶ τὰς ναῦε. 8, 69, ηοῦ. Βρασέδαν τὸν Τέλλιδος εἰμι 
βονλον ᾿Αλκίδᾳ ἐκιληλυθότα. ὅδ, 68. Βη, δέκα γὰρ ἄνδρας Σπαρτια- 
τῶν προσείλοντο αὑτῳ ξνμβούλους, ἄνεν ὧν μὴ κύριον εἶναι ἀπάγειν 

εἕαν ἐκ τῆς πτύλεως. 8, 89, '2ὩΠ, ἄρχων ἐπέπλει αὐτῶν ᾽Αντε- 
Σπαρσιάτης ξύνέκεμφαν δὲ μ ὦ; Δακεδαιμόνιοι καὶ ἔνδεκα 

ἄνδρας Σπαρτιατῶν δυμβούλους κυρίῳ 
οί8., ἴοο, οἰΐοθ ψαϊον. Μαχ. 8, 2. ᾳυὰ σὰ Ο, Αφυϊ 8 Φυᾶοχ 

πἀάασίι, δἰ 1ε}5 ἐπ οσπεϊ πηι ᾿Υβοϊ ρυ5 οἰνιϊαι 5, ρὑγεηι ἃ εἰ 
᾿φεῆρίοπα δὰ φηϊίογεῦ) ΒΕΡΡΟΪ, 
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ἴη ἰπ6 θ6βὲ τυγιίοσβ, ποῖ οὐ 2] δὴ δηα Ηδοτγοάΐδη, 
(ἔτοπ) σῇοπὶ δχδιηρίεβ ἃ οἰϊθα ὑγ Κυϊποεί,) Ὀὺυϊ 
Ἡετγοάοῖυ8 δὰ ΤὭὨυογαΙ 468. 

18. ᾿Αγρίππας ὁ βασιλεύς. Οη Αρτγίρρα δηά Βογο- 
ὨΪΟΘ 1 ΠΥ βυ σα 0 γοῖδυ ΠΥ γοβάδγϑ ἰο [6 ποΐοθβ 
οὗ Βρ. Ροϑδᾶγος δηὰ Ὀγ. ἢοάαγιάρο, ον) ηρς Οὔ 85. δ. 
Ρ. 4. 4261]1., Νοϊ]άϊι5 ἀ6 Ψι1. οἱ (ὐεϑιἰ5 Ηδγοάιιτη, 8δη64, 
δῦονα 4}}, Υείδίθιη, ψῆο -εἰϊ68 ΡΙυίΐ. (Αρ. ατεο. Ρ. 
402 Ε. ]δη. Ν. Η. 10, 1. Ρίυϊ. Ῥγαβ. Ρ. 885 Α. 
Τλιςι}]. Ρ. 608 Α. δαρίοη. ΤΙ. 7. Τδοι. Η. ὦ, ᾧ ὃς 81. 
ψανοηδὶ 6, 1ὅδ. Φοβαρῆ. Αηΐϊ. 18, ὅ, 4. 10, 9. 20, 6, 
8, 20, 7, 1. 420,1,1. 19, δ, 1. 20, 7,8. 90, ὅ, 4. Φ0, 
8, 4. Νῖι. 66. ΒΕΙ]. 4, 11, 6. 9, 18, Φ. Φ, 14, 4. 9, 1δ, 
1. 4,16,8. 2,16,6. 2,18,9. 2,21,8. 4,1,8. 8,4, ῷ. 

᾿γείβ. ἤθγα οὔδγβ ἃ ἰοὴρ δηὰ οἰαδοσγαῖθ δῃῃοίδίι οῃ, 
ψὨϊοἢ ἢδ σοηοϊυ 68 ψ ἢ [ἢ6 ΓΟ] ον ηρ προτγίδηίϊ τα- 
ἸΔΓΚ ἜΡΡΕΙΕ 1Π6 ρστηοδί ον 8 Η:βίοσίδη : “.7086- 
ρί8, σὐπὶ ἴῃ Π0τ]8 ἀθ Β6Ϊο Ζυάεαίοο Πομοιιῆςδπι 
ΒΘ ΡΟ ΑρΡΡΡο πηεηιοηκιῃ ἔδλοϊδί, δ) υϑαὰ6 ρίοἰδίθηι 
ἴη Του οἱ ρδίγιδῃι, οἵ δι ἰππὶ 6 (18 ἰδιιάοῖ, ἴῃ ΠὈΓῚ8 
Απιϊᾳυϊδίαπι Θιτχ ἰδησυδηι ᾿υχυτΓοδβιη, 1 σΘβίι 1, 
τρία ἴῃ ΓΙ ροη οἵ ἰθρ]υπὶ 4. 20, 8, 11. Ιδοογαγα 
ὩΟῊ 6ϑβΐ νϑγὶἴι8 ; αυδη ΘΟ ΓΔαϊο ΟΠ θη ἔδο ]ὸ Β01ν68, 
81, αιιὸδὰ πηοάο εἰδιηοηϑίσγδίιι) 68[, σοΟΠΒΙΘσθβ, 11108 
᾿ῦτοβ νῖνο οἱ νι ἀθηίθ Αρστγιρρᾶ, 05 νεῦοὸ δοάδῃ) δῖ 
τηογίυο βεγιρίοβ φέϊίοβαιιθ {ι188ὁθ. Εχ αυο ἰϑίυά 
οἰϊδηι σΟὨΒΘΑ4ι Γ, Φοβορῆυ τη Ὠοῆ οἃ ἢά6 ἢϊδίογιϑιῃ 
ΠΟΠΒΟΙ 5.888, 4118 886 βογσι οῦρ 80] ΘΓ Ρῥγοΐδβϑιιβ 
δγϑΐί, οἵ 408 80Γ1ρ581886 8.1} {18 ργϑοῖθγ σαί οηθίῃ οχ ϑ- 
«πηδίι τ. δοῃοοίίζοη ἢδ5 [ηἰτοάιισρα βοπθ 8Π66- 
ἀοίεβ οὗ [18 Αρτίρρα, Ὀγ ψϊοἢ 16 Ἀρρθαᾶγβ {πδΐ ὃς 
Ψ» 85 ΓΑΙΠΟΓ ΡΟΡΟΪΑΡ διηοηρ [ἢ6 76 8. 

14. ὁ Φῆστος τώ βασιλεῖ ἀνέθετο τα κατὰ τὸν Παῦλον, 
“ Ἐρβίυβ γαϊαίβα Ῥαι}5 οδυ86 ἴο 16 Κίηρ." [πη 186 
56η86 ΟἹ ΠΟΉΖΟΥΥΘ, σοηιηιμὴΐσαῦ 6, ΘχρΟΉΘΥΟ, ἀνατίβεσθαι 
ποῖ μέγα θη} γ οσσυγ8. ὅδ0 Αὐιοημά. Οηῖϊς. 9, 64. 
καὶ ἀνατιθεμενός τινι τών ἐπιστημόνων τὸ ὄναρ, ἔμαθεν 
εἷς ἄπρακτος ὑποστρέφει αὐτοῦ υἱἷς. Ἡοτοάϊ. 8, 9, 91. 
τὰς μάχας τε καὶ νικὰς δημοσίας ἀνέθηκε γραφαῖς. Ἡίορ. 
Τιλοτί. 2, 18, 16. ἀκούω πρὸς σε ἀνατεύέναι περὶ ἡμών. 
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Οοπιρᾶγο 8]. Φ, 2. 2 Μδος. 8,19. 80 430 (ἱς. Οτγδί. 
1,17. Ηδφς, σαθὰ Εμοάιυπι) νϑηΐβϑϑθῃ), οἵ πὶ ΑΡο]]ο- 
ΠΟ 68, 418 ἃ Ῥαηδοίίο δοσδρογαπι, ΟΠ (1556 1Ὴ. 
{Ἐ π0. Νον 8ῖποθ ΔριῖρρΡβ, 89 θϑίηρ' ἃ 967, νγὰ8 
Μ6ῸΟ11 δοαυδιϊηἰοα ψ ἢ Ψον 8 [ν΄ν8 δηα φαρϑίίοηβ, δηά 
48ο ἢδα [6 σᾶγα δηά ἰπβϑρϑοίίοη οἵ [ῃ6 Τϑρ]6᾽; δηὰ 
ϑίηςθ, ἴοο, Ὦ6 84 ΔυςΠοΓΥ, ἀοεινοῦ ἰο ἰὴ ὈῪ τιρὶ 
οὗ ᾿ΠΠογἴδησθ, ἔγοπλ ἢ15 ἀηςοΐο Ηδγοί, Κίηρ οὗ (Δ]- 
ςἷ5, (γῇῆο δά οδίδ!ηδά {}}1}8 ργαγορϑίνο ἴγοπι [Π6 Επη- 
ΡΙῸΣ ΟἸδιἀϊ.5) ἰο Ὀοίἢ ποιηΐϊπαῖθ δηά τειηονα Ηἰρῇ 

τι 685, (8566 Του] ηρ, 1]. ]. Ρ. 465.) δηὰ ῬΑ] νγὰ8 80- 
συβϑοά οὗὁὨ ἢανίηρ' ἀαγοά ἴο ρῥγοίδηβ ἴθ ΤΘΏρΙα, (ν]ά. 
21, 28. 24, 46.) Ἐδϑίιι8 ἐῤογεζογ τοίεγγθα . Ραυ]} 5 
σΔΌ156 ἴο “σγίρρα, (ῃαϊ Π6 τηὶρῇϊ ἀν} ἢ᾿ 861} οὗ ἢ18 
βάν!ς [ἴῃ ἃ τηδίζοῦ οὗ ψῃ σῇ ἢ6 ψοῦ]α θ6 Ὀοείογ 8016 
ἴο υάρο {πᾶη ἢἰπη861. δες 20, 26 ὃς 27. (Κυϊη.) 

14. τὰ κατὰ τὸν Παῦλον, Ῥαιῖξς σαιδ6. ΟἿ {} 158 
ἰάΐοσπι Κυρκο, Μυπίῃα, δηὰ ΕἸβοιθγ αῖνθ (ἢ6 ΠΌ]]ον- 
ἱῃρ' ΘΧΔΙΏΡΪΙε8. Παπιοβίῃ. ΕΡ. 8, ἴηι. περὶ μὲν τῶν 
κατ᾽ ἐμαυτὸν. ῬοΪγΌ. ὅ, δθ. ἰηϊἴ. ὑπὲρ τών καθ᾽ ξαυτὸν. 
Γμμιογά. 8, 68. τὰ κατὰ Πλάταιαν. ὅ66 4180 Ὠι΄οά. 
δῖο. Ρ. 169 ν. ὃ. Ρ. 600 ». ὲ ᾿ : 

1δ. ἀρχιερεῖς, ϑδοοΓάἀοίιπι ῬΓΙΏΟΙΡΘ68, ὨΙρῊ ρτγθβίβ. 
5606 Αςἴβ Φ2, 80. 28, 14. Τῆμ8, 1η {Π6 ἐᾶ56 ΟΥ̓ ΟἿΙΓ 
ογὰ, τὴ6 βιδημθάγιη γοαυδϑίβα ΡιΪδίθ, ψιπουϊ ρῥγο- 
νου] ν (κί ηρ' σορῃίΖδηςα οὗ ἢ18 οδ086, (0 σοηάθηιη 
Ὦϊπ). 'δ'ϑθ {6 ποῖθ οἡ Μϑοίϊ. 927, 11. δηά Ψοῆἢ. 18,29. 
- 16. δίκην. ΤῊ!5 ψογὰ (056 8:0η1Ποδίοἢ8 δοδιη ας 
[48 ἀθίβ] θα δὲ ἰγρθ) 88, διηοηρ' ΟἸΟΓ 86η5868, {Πδῖ 
οὗ ριριδλπιοηξ; 85 ἴὴ ΤΠ688.1, 9Θ. 80 δ 1488 : δίκη, 
ὅτε μὲν τὸ ἔγκλημα, ὅτε δὲ ἡ κόλασις. ΑἸΩΙΏΟΠ118: δίκη, 
ὅ τε κρίσις, καὶ ἡ τιμωρία. Χαοπορῇ. ΑΠηΔ5. 1, 8, 10. 
δίκην ἐπιτιθέναι. Ηΐϊ5ι. τ. 8, 8,11. δίκης τυχεῖν. ὅδ66 
αἶ8ο0 ΡΙυΐϊ. ἀ6 Εάιο. Ραοτ. 14, 96 ὃς 80, ΗἩροτγοάο. 1. 8. 
1 [80 βρη 168 δεπέθησε οὐ οοπάσηιπαίίοπ, ἴΚὸ καταδίκη 
(νοἢ, ᾿πἀοο, 15 τεδὰ 1η βοῖη Μδδ,, {πουρῇ ἵτγοπι 
ᾷ 59 ἃΠηἃ {Π|18 15 118 8686 ἴῃ. [6 ργθβθηΐ ρ488868. 
(Κυϊη.) 10 δνι θην ἀρρθᾶγβ ἔγομῃ ἤθηςθ, (848. Β6Ζᾷ 
ν6}} ἀὐρι65,) {πὶ {6 Ἰυάρσιηοης {ΠοῪ ἀδηημδηάοά 
ἀραϊηδί Ὅρυι (νοῦ. 1δὅ.) νγγᾶβ ποΐ ἃ {{δ], θυ ἃ βθβδηίθῃσα 
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ὉΡΟΩ ἃ ρῥγονίουβ οοην!οζίοη, ψ ὮΙ οι (ΒΕΥ [Δ]βεἷγ διὰ 
ΠΟ Κοαϊγ ργειεπάε. (οάσε.) 

16. πρὸς οὖς ἀπεκρίθην κι τ. Δ.» “ἴο πβοῖι 1 8ῃ-» 
δΎΘΓΟα, (Πα 1ἰ 18 ἢοΐ ουδίοπλδΓΥ δίβοῦς (ἢ6 ΒοπΊαΣ8 
ἴο ςοῃάοπῃ ΔΗΥ͂ Ο89 ουΐ οὗ ἔλνουγ ἴο δηοίῃογ." Τὶ 
Γοαυΐγοϑ (Π6 πη! Δῇοι οὗ ἑπαϊςία οαμ84α, ευὐἱέβοιξ ἐξα 
οατι88 δοίης ἐγίοα ; 85 16 Δρφρᾶτοπηί ἔτοπὶ δ δι βοίίονεε. 
ες [868 ποία οη 16, 857.) 80 δὅθηθεβ 46 Βοποέ. 6, 8. 
υὐϊσοα 46 πη) ἀδτηθδίυγι ογϑηΐ οϑεδεα, Δ] ΔΓ 

εἶδ ηοϊπεσπηί. ῬὮΠΟ ἰπ Εἴδος. ὑ. 769. ἴσον καὶ τῶν 
κατηγόρων καὶ τῶν ἀπολογουμένων, μηδένας ἀκρίτους πρα- 
καταγινώσκειν ἀξιοῦντες. 

16. κατὰ πρόσαπον ἔχοι. δὸ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς ἰῃ Χ 6- 
πορῇ. Ηἰἴοες. 1, 14. ἘΠ Αγίβώρῇ. δι. 689.ὡ Τδ6 
ἔοττουΐβ τότον λαμβάνειν βρη ῆςε8 ἐοςιη, 1. 6. ροίοείδ. 
ἴθιη, οὐσδβομθα) ΠΔΏΟΙΒΟΙ, (0 πάνθ ΡΟΨΕΣ ΟΥ̓ ΟΡΡροῦ- 
ἘΠΕ ; 88 ἴῃ δὲγ. 4, ὅ. μὴ δῶς τύπον ἀγθρώπῳ καταρά- 
σασθαί σε" 4 Μδσςο. 9, 45,, δηή ζιο. “ΓΙ Οὐδί. Π. 4951]. 

Θυο Ὠαροῦδης ἰηϑεςυοηάϊ! δυὲὶ ἀοσοῃάϊ ᾿ἰϑομη). 
(ἄυϊ.) Τὸ ν πο τὰν Ὀ6 ἀπ ἀμν α [86 ἐρ] ον! 
τώρ ἐᾶι παρβμουα μὰ 8 τὰε Ἀρυνειν; Αμί. 18 
8. ὅς Ρ. 782. ὃὲ Ρ. 726." ἀπολαγ τόπον λαμβάνειν. 
17. ΕἼ ΝΩΣ δ αὶ οὖν αὐτῶν ἐνθάδε, ““ ΜΏΘΩ ἘΒΘΥ ΜΟΓΟ 

οομ6 ἴο 5 οἰτγ." δ΄66 νοσ, ὅ ἃ 7. ᾿Αναβολὴν μηδε- 
μίαν ποιησάμενος, τοἱἐδοαΐ ἀεοἶαν. Τἢ6 ρΡῆγα86 ἀναβο- 
λὴν ποιεῖσθαι! 18 Θαυϊνα]οης ἐο ἀναβάλλεσθαι, ἀΐζετγε, 
ΒΌΡΓ 94, 68. [{ οσσυγβ 1η. Ὠοιιοβίῃ. Ρ. 817 α. δηὰ 
Ὑπυογά, 92, 422. οσἴἰοα Ὀγ ΥΥ δἰδίείη δηὰ Ἰγθδαίρ. ᾿Αχ- 
θῆναι 15 Θαυιν 8! 6 ης ἴο προαχθῆναι, 12, θ. (Κιυ!η.) 

18. οὐδεμίαν αἰτίαν ἐπέῷερον, ““Ὀτουρσ. ΠΟ δοουβᾶ- 
[οἢ, πιδ48 Ὡ0 ΟΠαγμβθ δρϑίηϑὲ Πἰ π|.᾿" ᾿Εἰσυφέρειν αἰτίαν 
σογγοβροηάς ἰο ἰδ6 1,δι1π ογέμεθη ἐπ έθρυο, ψ οἢ οσουτα 
ἴη (Ις. εν. ὅ, Φ1. 4115. ρυοα {10}15 ογἐλθ ἱηΐοεροῦ, 
Αἀ ἩΗδγϑηη. 4, 85. δοοιιϑδίοσϊβ οὔδϊοϊιιπη οϑὲ 1 ΓὉΊΓα 
ΟΣ 6η ; ἀεἔδηϑοσιβ ἀἸ]Π 6 γα οἱ ργορυΐδαγθ. ὅδο Εἰς, 
τοῦο. 4,167. αἰτίην οἱ ἄλλην ἐπενείκαφ. Ἡοτοάϊΐϊδη 8, 8, 
18. ἄλλοις ἄλλας ἐπιφέρων αἰτίας, Ἰἱοάογ. δὲς. Ῥ. 
4270 Β. ἀπολογήσασθαι περὶ τῆς ἐπιφερομένης αἰτίας. 

" Ῥ͵εϊοίείη ἷν χρῶ, 1 τὐἰηἰς, ἰδ τερασάϊηρ; (( 88 ἃ [Διϊηΐδῃ,, 



ΑΟΥΒ ΟΣ ΤῊΕΒ ΑΡΟΒΤΕ5, ΟΗΑΡ, Χχν. 1γὅ 

ὄσθορ!ι. Αηΐ. ὦ, 6, 7. (0 1π6 Ὀτοίμετγϑ οἵ ψοβορίμι8), 
οἱ δὲ τῆς κουφολογίας τὸν οἰκέτην ἐθαύμαξον, τολμῶντα 
αἰτίαν ἐπιφέρειν ἀνδράσιν. (Κγρίκα, ἮγΠῃξία. 1,Θαδηθγ, 
δηά Μυηίῃο.) ! 

18. ὧν ὑπενόουν ἐγὼ, ““ Βυσἢ 45 1 βΒυβρεείεἀ." Νον 
Βοδίυβ δα βυβροοίοα πᾶς δὶ γοδηϊ [0 γαϊ86 ἃ βε(ϊ- 
εἴἰοῦ ἰη Φπᾶθ4 ἀραϊηδὶ ΟασβΆγ, οὐ ἰηξεβε ἐπ Βγονίηοθ 
ψ τοδθοείοα ; θθε οἱ οδείηρ {Β6 δοουβείίου οὗ (86 
δονϑ, δῃηνα "α}}᾽ 8 ἀδίθησο, ἢδ ρρυοέϊνοα δὲ (ἢρ 768 
δα] δὰ 4 σΟΠΙΓΌΨΟΓΕΥ στ δὰ ΟΟΠΟΘΓΏΣΗΡ 411608- 
Εἰ ΠΝ ΔΡΡΟΣίΔΙ:Ιηρ το {π6ῖγ το  χίοη, δηά «96808,. νοι 
Ῥαϑὺὶ αἰδειοά δα βοη ἔγοτῃ ἴῃς ἀσδά. 
Ὧν ἷἰο ἴον ἐκείνων ἃ; ἃ5 οἴεη. Περὶ τῆς ἰδίας δεισι» 

δαιμονίας, ““ ΠΟὨσοΥΠίηρ {Π6ῖν το σοι." Νον δεισι» 
δαιμονία ἀδηοῖοδβ ὈοΙὰ σωρενϑέϊέϊοη δα γοἰσίοη, (866 (Π 6 
ἠοΐα οἱ 17, 22.) ; Ὀαϊ αἰπιοϑβί 81} (ὐοαυμιθηίδίοτθ ἀρτθθ 
(μαὲ 1{ 15 Βοῦα ἴο θ6 δίϑῃ ἰῇ (6 ροραά 56Ώ86 ; 8105: (6 
γ6 Ἑσδηηοῖ ΞΌρΡΡοΟΒΕα {παῖ Εδϑβίι8, ἃ ἴΏ8 ΟΥ̓ ΠΟ Ιη68ῃ9 
ἀοβοίϊοης ἱπ χοροῦ Ὀχεθάϊηρ,. που] ἰδ. βείασὶς [Π8 
ζον 8}. γα ρίση, ἴῃ (Π9. ργοβθῆοα οὗ Αρυῖρρᾳ, ἐδ 
Κίηρ, ψῆο ρῥτγοίδδβεα {5 σεϊϊαίοη. (Κυΐη.) [Ι{ 18 
ΨΟΙῪ Γο γκ8016, ποῖ ΟὨΪΥ {π8ἰ (86 76 158 το Ίοη ἰς 
βΌοΚϑῃ οὗ Ὁ. {18 ψοζὰ ἰῇ βενθῦαὶ βὐϊοίβ (τερογίϑα 
ΌΥῪ Ψοβορῆιυθ) [πα στ γὸ τηδὰα 1 18 ἔάνουγ (πίϊᾳ, 
14,10. [αἱ. 17.7 ᾧ 18, 14, 16, 18, 19.), θυΐ ἐδδί 2ο- 
ΒΘΡἢῸΒ Ὠιπη561} 1806 10 ἴῃ [ῃ6 8416 86η86 ἴοο (Β6}}. 
7υα. 4, 9. [4]. 8.1 ᾧ 8.) ψιεσα 6 μὰβ {π6 μῆγδβθ τὸ 
τῆς Δεισιδαιμονίας ἄκρατον, ἴο ΒίρηΣΥ (Ποῖς Ἰν]η0 10] 
δἰἰδομιηθηξς ἰὼ {ποὶς τοϊϊρίοη,. (οάάγ.) ΟΥ̓́ {μὲς 
ψοτά, ἴῃ ἃ σοοά 86η86, ΕἸΒΠΕΓ 8180 οἱΐθβ δἢ δχϑηιρία 
ἔτοιη Ζ2οβορὶ. Ὠεογαῖ. ρσοὸ Ψυάεθῖβ, πολίτας Ῥωμαίων 
Ἰουδαίους ἱερὰ ᾿Ιουδαικὰ ἔχοντας καὶ ποιοῦντας ἐν ᾿Εφέσῳ 
πρὸ τοῦ βήματος δεισιδοιημκονίας ἕνεκα στρατείας ἀπελύσα. 

40, Ηδγο Εδβῖι8 αἰββθιη 68 18 οἴδβῃοθ, γοῖ σοη- 
νἰοἰβ Ὠι861 ἢ, ΕῸΓΣ ΨὮΥ ἀϊά Βα ποίΐ αοφαὶϊέ Δ δοοσιιδοα 

Τοῦ, ἀρδίϊῃδβὶ ψὨου] ποίμιηρ δα 66 ρῥτονρά 3 
ἔ ἢ6 δά δνονϑά {8 ρ]αίη “χα, 6 νου]ὰ ἢδνα 

σοηΐδββοα {Παΐ [6 τϑᾶβο ΨὮΥ ἰ6 ψ βϑοά Ῥδὰὺ] ἴα μὲ 
Γοιηονοά ἴο (δβαγοᾶ γγ͵88, ἴἢ ΟῚ ἴο ργϑειν ἴΠ6 9οννκ. 
(ΒεΖβ.) ᾿Απορούμενος---εἰς τὴν περὶ τούτου ϑήτησιν. δοιηο 
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(ὐοπηπηδηΐδίογβ, 88 Ἦ ΟἹΓ δηὰ Ῥρϑᾶγοο, γοΐδγ ἔΠ|6 τούτου 
ἰο [6 φιδδίίοη γοϑροοίϊηρ 9688 δηὰ [8 ΓΘβΊΓΓΘΟ- 
(ἴοη : δῃηὰ ρῥγοργίεϊυ οὔ ἰδησυδρσα σου] βθοπὶ [0 γα- 
χυΐγτο {π18. Βιυξ ἐπ βθηΐθῃςθ 18 δθχσργθϑββθὰ ρμορμίαγ- 
ἐδ : δηῃά ὈΥ τούτου (δ ΜΏΙΟΙ πράγματος ἰ8 ἴο Ὧ6 80Ρ- 
Ρ|16 4) ψὰα δα ἰο υπάογείδηα τΠ6 ψ 8016 Δα! ψ  οἢ 
Γαβροοίοα {πᾶ σο]ϊρίοη ; ἱποϊυάΐηρ (ἢ6 ἀοοίγίηθ οὗ 
(Π6 γαβυγγθοίοη: δηα τούτου ΤΏΔΥ Ὀ6 τεπάογαα, “ (Πδί 
βογί οὗἁἩ {πϊηρ.᾽᾽ ὙΠογοίοσα 6 ΤΌΔΥ ἰγδηβίδία {08 : 
“« Ινεϊηρ δἱ ἃ [088 πον ἴο σοπιθ ἴο ΔηΥ ἀπσίθγιηϊηδίϊοη 
ΒΡΟΗ 8 ηαπαβίίοη οὗ βιιοἢ ἃ παίιγθ." Οτοίϊι8 ψουἹά 
ςδηςθὶ (ἢπ εἰς, οὐβογνίηρ (μαὶ ἀπορέω ἢδ8 οἴϊοη (Π6 
δοσιιβαίίνα ψιποὰΐ ἃ ργοροβίίοη. ΤὨΪΒ 18 ποῖ, πον- 
ὄνϑῦ, ἃ γοαυθηΐ σοηδίγιοίίοη ; ἰβουσῇ 1{ οσσυϑ 1η 
ΤὨυςγά. ὅ, 40. ἀποροῦντες---ταῦτα. Βαϊ 10 ΠανΘΓ ἢ88 
Ρΐδοο ἰῃ δογίρίαυγα : δηά (Π6 οἴδὺ 18 ἸΏΟΓΘ ϑρΎΘΘΔΡΪ6, 
ἴο ἴΠ6 Ρορυΐϊδγ βίγν 6. ᾿ 

. 91. ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι. Ηθτα Μ6 πιυδί 80- 
διά εἰς τὸ Εἰς τὴν τοῦ Σεβαστοῦ διάγνωσιν. 1) οὔ- 
ἀγιάρθ ἰγδηῃβίαϊθϑ, ““ οἷ διριϑβί ΘΙ ΡΟΓΟΓ," 81η606 
Αὐυριυβίιβ νν8 ἢοΐ ΟὯ6 οὗ [Π6 ὨδΔπι65 οὗἩἉ Ναεο. 1 δπὶ 
ΒΌΓΡ 86 ἃ (δαὶ Πα βῃουϊά ποί μᾶνθ γσϑιῃθιθογοά τ[88ὲ 
(818 βδυγηϑίηθ ψ88 Ὀογπο ὈΥ. 8411] {π6ὸ ΕἸΏΡΘΓΟΙΒ ἔγοπὶ 
(αβϑαγ Οοίανίδηϊ, νῆο ἢτβδί δϑϑιπιθα 10. Κυϊηοεὶ 
ἤδγα γαίδγβ (ο ΡΏΣ]ο [012 ἢ., ϑὅραπῃ. Νιυιτηΐβη. ̓. 97., 
δηᾶ Ριϊζΐηδιῃ Ὠ:ΔίΓ0. ἐς Τιία]ο, θη 6} “υριιδέι». 

. Εοῦ πέμψω Οτοβθασοἢ δηὰ Κυϊηοοὶ ργοῖοσ ἀνα- 
πέμψω, ἔτοπι βϑανογαὶ Μ55. ΤὨ15 γοδάϊηρ, ον ον σ, 
ΒΆΝΟΙΓΒ Οὗ ἃ ρ΄ο58Β; δπὰ {Π6. σοΙητηο ΟἿΘ 18 ΤΙΏΟΓΟ 
ΔρτΘ δ ]6 ἴο {Π6 Ροριιΐαγ βίγ 16. ἫΝ 

2, ἐβουλόμην. καὶ αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀκοῦσαι. ΓΠΘΓΟ 
18 ἤδθγθ δὴ 6] }} 0818 οὗ ἄν. [{ 18, ἤοψανοῦ, ΟὗἨἮ ΠΊΟΓΘ 
᾿τηροτγίδηςθ ἰο αἰίφηά ἰο {6 1ἀΐοπι. ψηϊοἢ 18 οὔθ οἱ 
ΒΙΏρΡΌΪΑΙ πιοάεδίψ. [τ βρη ῆθθ [16 γα]]}ν, “1 οου]ὰ 
δᾶνα ψ]8η6α (ο ἢανα Πεοδγά (6 τηδῃ τογβο];" νοἢ 
18 ἃ τηοάἀεϑὲ ΨΥ οὗ βαγϊηρ, ““.1 οοιἹὰ νι ῖβῃ ἰοῸ ΠΘΆΓ 
ἢϊηη, 1610 Ρ]Θᾶ568 ἴΠ66; 1 ψνίϑῃ ἴο ἤθᾶγ. ῃϊπη." Τῆς 
(ὐοπηπγχοηϊδίογβ Γαι γΚ ἤον πᾶίαΓαὶ 811.6}} ἃ σΌΓΙΟΒΙ 
τοῦ ἃ 6 ἴη “γέρρα, σοηβιἀϑγίηρ {πΠ6 οἰΓοιΠηβίβη 68 

ἐ 
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οὗ 9 γι δηὰ 118, ἀπ σοῃβ᾽ ἀογίηρ', ἰθο, ον τὶ οἷν 
βῃΓοδΔα ψἃ8 {π6 ἴδῃηο οὗὨ Ῥαυὶ. 

28, μετὰ πολλῆς φαντασίας, ““ΜΙΓ ρταδὲ ΡΟΙΏΡ, 
ϑΡ]οπάοιι, οβιθηϊδίίοη." ὉὍηθ ψοσγὰ φαντασία ἰβ8 1]- 
ἰυϑίγαιοά Ὀγ Ῥεγίοβυβ, (δβαιιθοη, Οτοί., (δηθσ., δπὰ 
γυεί5. ἔσο [6 [Ο]Πονηρ ραββαρθβ, Ρουθ. 16, 12. 
μεγάλην εἶναι συνέβαινε καὶ τὴν φαντασίαν" ὃς Ρ. 1416. 
καὶ κατὰ τὸ συνεχὲς ἐν στρατιωτικῷ βίῳ διεγεγόνει μετὰ 
Φαντασίας" 1450. τὴν τοῦ βίου χορηγίαν ἐλλειπεστέραν 
ἔχειν συνέβαινε τῆς κατὰ τὴν εὐγένειαν φαντασίας. 'ὅᾳ 
Ρδίου. πομπικώς καὶ μετὰ πολλῆς φαντασίας. Βατά6- 
ΒΔ 68 ἃΡ. Ευϑοῦ. 46 Βαοίγογιπη ΜΆ] Ογθι.8. ὑπηρετού- 
μεναι ὑπὸ παιδισκῶν καὶ νεανίσκων μᾶλλον ἢ οἱ ἄνδρες 
μετὰ πολλῆς φαντασίας ἔφιπποι, κοσμῆσαι πολλῷ χρυσῷ 
καὶ λίθοις βαρυτίμοις τοὺς ἵππους. Ηἱρροογαῖα8 : ποιέειν 
δε κάρτα μηδὲν αὐτῶν περιέργως, μηδὲ μετὰ φαντασίης. 
Μαχγκδηά, ἰοο, εἰ(68 Ἠεἰϊοάοτγ. Ρ. 824. φαντασίας τε 
δορυφόρων, καὶ κόμπου τῆς ἄλλης θεραπείαφ. ὅδὸ 480 
1 Μδδε. 9, 87. μετὰ παραπομπῆς μεγάλης" δηά Ατίθ- 
Τα. 1, 79. Τἢυβ (ἢ6 ᾿,αἰΐη νυ οτβ 86 αηιδὲέϊο; ἃ8 
Οοτη. Νερ. θίοη. 23, 2. Μαρπᾶαιε οἰπὶ (Ρ]ἰοηθι) 
ατεδίἑοηο ϑγτϑουβαβ ρογάπσίξ, Απα 80 Ψ6 8ο: 6 {1168 
186 (Π6 ψογὰ ἀρροαγαποθ. Οἡ ᾧαντ. 866 8180 {Π6 
Ἰραγηβᾶ ποίβ οὗ Ὦγ. Ηδιμηοηῇῆ. Τἢδ ηδίυγα οὐἁ (ἢ 18 
ΟΡ δηἀ βρη ἀοΓ ΠΙΔΥ ΘΒ} θ6 σοῃοεϊνοά. ἘΊοπι 
τ αἱ Π48 ΒΘ 6η 5814 1{ 15 ρ] δίῃ (Πδὲ (ῃ6 ψογα 18 5566 ρ- 
1016 θοίἢ οὗ ἃ ροοά, δῃά 8 θδ4 586η86. δοπιθ (ου- 
τηδηίδίοῦβ (Κα 1{ ἴῃ τὴς ἐαέέογ. Αηά 50 ν εἰϑίοίη, ᾿" 
ὙΠῸ ΓΘ ΔΓΚΒ: “1ἢ οἂάδῃ ατῦθ, ἰη ααᾶ μδίεογ ἱρβοτγιιτη 
8 γΘΙΏΪΌ118 ΘΟΓΓΟΒῚΒ Οὗ β8ιροΙθίδπι ροτγίογαῖ. "Ὁ ΓΘ 
τοῆεδοϊίοη, Πονονοῖ, βθοῖηβ ποὶ τγ6]} ἐοιιη δὰ. 

25. εἰσελθόντων εἰς τὸ ἀκροατήριον. ΒΥ ἀκροατήριον τηο8ὲ 
τεοθηΐ (ὐομηπηοηίδίοῦα υὑπαογϑίδηα ὦ ἡμάσηιοπέ λαίί, 
Βυΐῖ [{ βου ταί οσ βθϑίῃ ἴο ἤανα Ὀθδη ἃ ργίνδίθ 61- 
αηιϊπαΐϊοη γοοῦῖ, ΜὮΏΘΓΟ δΔοσι 86 ΡΕΓΒΟῺΒ ἢδα ἃ. ἢΘαΓ- 
1ηρ' θοίογο ἴῃθῪ ψοσγα σομηηἰ 64 ἴο ῥτίδοη. ΤΠπουρῇ 
Κυϊποορῖὶ γϑιαγκβ (ἢδὲ αμαϊέογέμηι ὮΔ5, ἴῃ [ἢ6 Εομηδη 
ἴα, οἴδη {ἢ 86η86 οἵ }πάρτηθης- ἢ }}. Απά 180, 
11 18 ἃ 1, Δεἰηϊ8δπι. Βαΐ Πδ6γθ ψ)ὸ8 ὯΟ {{14] ; Ἐ δηά, Προη 

Ἔ 80 παῖ ΜαΓΚΙδΩ 8 οδεεσναίίοω, (παι Εδϑίυβ δα πο χτἱρῆϊί, αἴϊεσς 
ΘΟ ζΘΏΓΕ νγὰ8 ρϑϑ8566, ἴο 286 ἃ ϑῆενν οὗ Ραιι], Ἦδ8 1.116 ἔογοδ. 

νον, Ν 
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41} δοσουηΐθ, 1 ργοίδγ (π6 ἱπίογργοίδεοη ἀρόνα ῥγο- 
Ροβθά. οάάγιἀρε γθπάθγβ 1 ““ρ]δαςβ οἵ διιαΐθηςα :᾽ἢ 
ϑη 80 γὰ 580, “ δι άϊεποο σἤδηθογ." Βαϊ (ἢ ἰαιίος 
γννογὰ νου]ὰ βιρροβί ἃ νγοηρ 1468. ' 

28, ἀνδράσι τοῖς κατ᾽ ἐξοχὴν οὖσι τῆς πόλεως. Αἡ 
εἰοραηξ ρϑυργα818 (8. Π}}}]ΔΓ [0 ὁ λόγος ὃ κατ᾽ ἀλήθειαν 
ίοΥ ἀληθὴς, ἀπά ἡ ϑωὴ ἡἣ κατ᾽ εὐσέβειαν [ὉΥ εὐσεβής,) 
τοῖς ἐν ἐξαρχὴ οὖσι οὐ ἐξόχοις. 501 Τίπι. 2, 2. τοῖς 
ἐν ὑπεροχῇ οὖσι. 

924.. οἱ συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες. Τ) Ατπαυὰ Ὠδ 115 
ΠΑΡΕΔΡΟΙ͂Σ, ς. 8, Ρ. 42. ἜΧρίΔ1Π8 συμπαρόντες, (05:- 
δἰ αγὶϊ, τη ηρ [ἢ6 σαρίδ! 5 δι ργηοραὶ τηθη οὗ 
(6 οἰΐγ, πιδίϊοηποά 1η [ἢ 6 ργοοδαϊηρσ νϑῦβα. 

Ὑγοἰϑίοιη τϑιηδγκ8 (ἢδὶ τῆς Ῥγοϑιἀθηίβ υβοα ἴο ποῖ 
τΠ ΓΘ] ΘΏΓΥ βῆον ἰο {πεῖν ΓΘ 5. {Π18 ὨθπουΓ, οὗ 
Ρεΐϊηρ ρΡἰδοθά οἡ ἴμ6 Ῥθῆοῆ. (866 {Π8 ποίδβ οἡ ν. 91.) 
Απά, ἴῃ 1Πππ|πἰγδίίοη οὗ (ἢ}15, μ6 οἰ[68 705. Δπέ, 10,11, 4. 
τὸν βασιλεύοντα νῦν ἡμῶν καὶ σοὶ παρακαθεξόμενον. Ἠδε- 
τοᾶοϑ ἰο Ὁ. ψάᾶγο, 17, ὅ, 8. τῇ δ᾽ ἑξῆς συνήδρευε μὲν Οὐ- 
ἄρος τε καὶ ὁ βασιλεὺς, εἰσεκλήθησεν δὲ καὶ οἱ. ἀμφοῖν 
φιλοι καὶ οἱ συγγενεῖς βασιλέως, Σαλώμη τε ἡ ἀδελφὴ. 

24., περὶ οὗ πᾶν τὸ πλῆθος --- ἐνέτυχόν, μοι, ““ἢδνο 
τηδὰθ δρρ !οδίοη [0 πιθ. Τῇ ψογὰά ἐντυγχάνω γῥτο- 
ΡΘΕΙν 58:0} 168 ἴο πιθθέ εὐ, 6 ἢ ἢ, τϑϑοτὶ (0 ; θὰΐ 
τὶ οἶϊοπ ᾿πο 68 ἃ ποίίΐοη οὗ εαγηπεοδὲ γοημοδί, ψ ὨΟΝ 
15, ἴπΠ (6 (ΟἸΑββίοδὶ Ὑγιΐθγθ, βΌΠΟΓΑΙΥ Θαργδδοά ὈΡ 
βοηῆα δϑἀάθά ψογάἄά. δανϑγαὶ θχδηρ]68 ἅγὸ δή ἀυςοά 
ὈΥ ΕἸβηθγ, Μυπίῃβ, δῃὰ 1} οθβῆογ ; οχ. συ. ΡΏΠ]Ο, 
0209 Β. Μοϑ68 ἐνετύγχανεν ἀφανώς τῷ θεώ ἵνα ἐξ ἀμηχά- 
γων- ῥύσηται συμφορῶν. δαρίοηί. 8, 91. ἐνέτυχον τῷ κυ- 
ίω καὶ ἐδεήθην αὐτῷ" σοιῃραῖοά ψ ἢ 8 Μδοςο, 6, 837. 
“Θοϑηθγ ΜῈ67]] γοηάθγβ, “" πηθοῦπὶ ἐρογμηΐ." Απάὰ {15 

15 ψηδῦ ον ΕΠρῚ Βἢ ὙΤΓΓδηβ᾽δίοῦβ τηθδηΐ ὈῪ ἀεαέξ ευἱέὴ 
πι6: ἰῃουρῇ (ῃδΐ 5:5 η1Ποδίοη οὗ [6 ψογὰ 5. πον 
ορϑβοϊοῖθ. 

24.. ἐπιβοῶντες, ““ Βῃοι{,ηρ δοιὰ. ὍΤῇο ἐπὶ 5ἰρ- 
ΠἰΉ68 αὐ, ἘΧΑΠΊρΡΪ65 οὗἁ {118 νοῦ δα δήἀυςθα ὈγῪ 
νεἰβίείη ἴτοπὶ 1 Πυογα 468, Πίοηγβ. ΗΔ]., δηά οἶον 
ΓΙ οῖ8. 1 ψουϊὰ σομράΓα ἃ 51 Π}1}|8 ραβϑᾶρε οὗ [{ν. 
]. 24, 25. διι0 δῆς νοσϑῃ οχ οἱηηίθυβ ρᾶγίθιι5 σοη- 
οἰοἢ 5 οἰληοῦ ογζιγ, π᾿ ἀτπἢ ϑάγιπ νι άθγα ἀθθοσο. 
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᾿ς 95. καταλαβόμενος, ““Ὠανίηρ' [οππὰ οὐἱ." ὅ66 Αοἰβ 
4, 18. 10, 84. 

95, αὐτοῦ δὲ τούτου. ΤῊ5 566 818 ΒρΟΐζΘἢ δεικτικώς. 
νοἰ5. οοιηραγθ Τἢυογά. 6, 88. ᾿Αθηναῖοι αὐτοὶ οὗτοι. 

25. ἔκρινα 58:ρ}1Ώ68 ἀφέεγπιδπεά ; ἃ8 Αςίβ 90, 16. 
96. ἀσφαλές τι γράψαι τῷ Κυρίῳ οὐκ ἔχω. 80 21, 

84. γνῶναι τὸ ἀσφαλές. ΤὮρΒ6 Ιοἰΐοτ8, ἮΥ οἰβίϑιη (65 
8, ὕΟΓΟ οδ]]οὰ ἐἐδείὲὶ Πὲὶηνδοογ. Αηά ἢ οἰἱζο5 [)]1- 
αϑί. [,6ρ.]. 40, 6. Ροβῖ Δρρα)]διϊοηθπι ᾿ηςογροβι δηλ 
ἰογῶ ἀδληάς ϑυηΐ 40 60, ἃ 4110 Δρρα!]δίιτ οϑβί, 8 
ΘΠ, ααἱ ἀἄ6 Δρραἰϊδίομα σορηϊΓ}8 6ϑΐ, δῖν 6 ῬΓΙΏΟΙ- 
Ῥ6πὶ, βῖνα αι6π) δἰ, 48 ἐἐέθγ ας αἰηιδοογαδ, Βὶν 6 
Αροϑίοϊοβ δρροὶ]δηΐ. ᾿ 

20, τῷ ΚυριῷςΌ. Ουγ ΕΏρ] 15} ὙΓΔηβΙδίογβ σΘ Πα ΘΓ 
{Π18, “10 ΤΥ [οτά ;᾿ ψῃϊοἢ νογβίοη 4068 ποῖ Ἔχρίθϑβ 
{Π6 {1} βΒδη86. [ οδηποί, μοννανοσ, ἄρρίονο οἵ οά- 
ἀγιαροῖβ, ““ ἴο ἢ15 ᾿ρογί] τηδ]οϑίγ," ν]σἢ 1 ψοΠοΣ 
ἢ!5 ροοά ἰδ5[6 αΙ4 ηοΐ [ῃη8ς0Δ0{}]Υ το͵]θοί. Τίνα ἴσαι} ἰ8, 
{π81 {1Π6 σὨϊο  ἔογοθ οὗ [6 Δρρε]!δίίοι" γθϑί 185 ἢ {{|6 
αγέϊοίο, ὈῪ ΜὮΙΟΝ 18. βιρῃηιῆρα ἐλε Ἰιογὰ κατ᾽ ἐξοχὴν, 
ἐδα δεργόο ]1,ογά. Ἐ Οὐ Ἰαησυᾶρα ἀο685 πο ψ6}]} 
δά οὗ {ἢ 5 1ἄϊοπι; δηα {πογοίογθ 1 τηδν τηοβί σοῦ- 
ΤοΟῦΪν 6 τοηογοά, “ οὐγ δονογειρῃ [,ογα," {86 {{|6 
αϑιι8 }} γ Ὀοδίοννοα οὐ Κίηρβ ἴῃ ἰὰνν ῬΓοσΘΘηρΆ. 

96. ἐπὶ σοῦ, ““Μθείοτα {Π|66, ἃ8 ὈΘΙ Πρ ΘΒρΘΟΙ Δ Ϊγ σοη- 
νοιβδηΐ ἴῃ {Π6 ΓΟ]ρΊΟΩ δηά συϑίομῃϑβ οὗ (Π6 6 »ν}8, (866 
20, 8.) ἴῃ οτάδγ ἰο ᾿Ἰϑᾶσ οὗ {πθὸ ψιῇδὶ 15 {Π6 πδίυγο οὗ 
16 ογηα ἰδ α ἰο ἢῖ5 οδυρθ ἃ5 σοῃσθγηϊηρ Φ68118 οὗ 
ΝΝαΖαγοίῃ." (Οτοί) 

20. ἀνακρίσεως γενομένης. ΒΥ ἀνακρίσις 18 ἤΘΙΘ 
τηθδηΐ, ποΐ ἃ ΓΟΡΌΪΑΓ {γΓ18], Ὁ ἃ ρῬγΓονΊου8 ΘΧϑΠΊ]η8- 

Ἀ Ατγοίδυϑ δηὰ Ῥγειϑίθϊη Ὦοτα οὔδβεγνο, [πδὶ ἴὴ6 Εϑὺν ΕἸΏΡΟΓΟΥΘ, 
Ἄδα, ἀρένεὴ αηὰ Τιραγίαθϑ, Ὠδα τγοὐεοϊεα {18 {{||6, 88 ἴοο τιδρηϊἤσοης 
Δηά ἰην!ἀΐουθΒ. (5εε ϑυείοῃ. Αὐρ;΄. ὅ8. δηὰ ΤΊΌΟΓ, 297. δηὰ Ταςῖι. 
Απη. ᾧ, 8.) Ὑεὶ 1ἴ νναϑ τοδα !γ δα ἰϊτῖοα ὈῪ τῆ6 διοοεραὶπς Ετηρο- 
ΤΟΙΒ ; δηά, Ὀγ {ἢ (Ἰπη6 οὗἁὨ ΡῬΙΙῺΥ ἴἢ6 νοι ΏρΈΓ, 11 δοθλ8 ἴο ἤᾶνθ Ὀδοοπη6 
ἐπα γερί! αν (6 οὗ 1πΠ6 ϑουεγεῖρη,. [{ ΟσοΌΓΒ ροιρείυδ!γ ἰῃ ἢ8 Ερίϑ8- 
1[ε5 λῃὰ Ῥαποργεῖς. Ἐχαδιημῖεβ ἀτὸ δαἀἀποορᾶ Ὦγ Ῥο] ἢ δπὰ Ὑ οἰδβίεἰῃ ; 
88 [ηδογὶ μἴ. διγΓη, καὶ ὅσα ἐπετύχομεν παρὰ τοῦ Κυρίον Καίσαρος 
᾿Αδριανοῦ. Ῥηαάγ. 4, ὅδ. (ϑρεκκίηρ οὗ ΤΊθεγὶ 3), Ῥογαθυϊδηῖς 
ἱξρῖα ἀοτηΐπο νἱτὰϊλ, ΔΑηά, ἃ 1101|6 ἔτ ποῦ οὐ, δι: δονιπιι. 

Ν ὦ 
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(ἰοη, 1ῃ ογάδγ (ο ἐγίδὶ. [πη {{|8 β6η86 Οτοίι8 8405 
{πῸὸ ψοτγά ἰβ5 οἴη υβοὰ Ὀγ [Π6 (ἰν]]} }4η8, ἰο ψποπὶ Π6 
᾽)48 ϑανογὶ γϑοίδγθησθβ. Εογ γράψαι βοπη Μϑδ. ἢᾶνθ 
γράψω, ΜἘΙΟἢ 18 οαϊ6ἀ ὈγῪ δοδιη!άϊξ, δΔηά σοιητηοηδοῦ 
Ὀγ Κυΐηοο!. Βυΐῖ (πδουρὰ (δὶ θ6 {6 τπῆοσγο οἱορδηΐ 
ΤΟΙ ηρ, ἴΠ6 ΟαΓ 866 ΠῚ8 {Π6 ὑγΌ6Γ, ἃ8 ΠΊΟΓΘ᾽ Δ88}1- 
ἰαιοα ἴἰο (ῃ6 ΗΘ] 6 πἰβιϊςα] βίγ]6. Ὑ δἰβίθιπ δάνεγίβ (0 
{Π6 ψυϊρ. δγγ. δηά (ορί. ; Ὀυϊ ΝΘγβίοἢΒ ἅΓ6, 1 64868 
οὗ ἰάἀΐοπι, ποῖ 88[ἰδίδοίογυ ονϊ ἀθῃοθ. 

47. τὰ κατ᾽ αὐτοῦ αἰτίας. Ἡδτε ἀραὶη ψὰ να {ῃ6 
ρορμίαγ' 81} ]6. ϑοιιδ ρϑγίοἷρ]6 15 γθαυΐγεά, 88 ἐπιφε- 
βομένος. ΒΥ αἰτίας ἅττα τηθδηίΐ ἀσοιδαξίοηδ; οὗ ὙΠΟ 
Β6Ώ86 ΘΧΔΙΏΊΡ]68 ΓΘ ρίνοη Ὦγ Βδρἢε] δηὰ Μυπίπα. - 

27. σημᾶναι. Α ἴογπηὶ ἔγθαιθηιν υ8εα οὗ δοπαάϊΐηξ 
τὐογα Ὁ Ἰδεύαν. γεί8. ααοῖο8 Χϑη. Ουτορ. 6. εἰ δὲ τις 
τι καὶ ἄλλο δεὸν ἐνορᾷ, πρὸς ἐμὲ σημαινέτω. 

(ΓΗΑΡ. ΧΧΥῚ. 

ΨΈΛΒΕ 1. ἐπιτρέπεταί σοι, “ ἰἰ 18 ρογτη 64." Ὑσὲρ 
σεαυτοῦ, ἴον {γ861. ΜαγκΚ]Δη ᾿ηθ818 (ἢδὶ ὑπὲρ οὐρῶὶ 
ἴο 6 τγρηάογρα οοποθῦηΐηρ. “ἘῸΓ (δᾶγ8 6) αι 
ΒΒ ποΐ βρϑδκίῃηρ; 88 ἃ ΟΥΠῚΪΠ8] : (ἢ 6 σα11356 ἢδά 6 θη 
ἀείοτιϊηθά, δηὰ (ἢ 8 β8θηίθηςα ρα886 4." Βυΐ ΒυΓΟΙΪΥ͂ 
118 οου]ὰ ποῖ Ὀ6 {Π6 6886, Βίησο, ἴῃ ἴδείῖ, (ἤθγο ψ88 
ποΐ δνϑθῇ 8 ἐγίαί, Ῥδυ] 5 ἀρρϑδὶ ἴο (βθβᾶγ 88 πηϑδάά 
ἐη αγγοϑέ οἵ Ἰυάρτηεπί, οἵ ἐγενὶ, Ὑοἴ [Πδἰ ἀἰά ποῖ Ὠίη- 
ἄδγ [Π6 Ῥτγοβιάθης ἔτοπ γοβοτγιϊπρ' ἴο ργίνδία Ἔχ ϊηᾶ- 
(Ιοἢ, ῬΓΘνΊΟΙ5 ἴο βαπαΐηρ αι} ἴο (ἰδοβᾶσ, ἰῃ ογήάθγ ὁ 
ἙοοΟἸ]οοῖ {πγΈΠ 6 Γ ἰπἰογαιδίίοη. Ῥδ0]} νγ88 {Π1ι18 σοῃβι ἀογοά 
48 ἃ ΡΤΊβΟΠΟΓΣ βίδηάίπρ Ὀεΐογο ἃ πηδριβίγαϊθ Απά (ἢδῖ 
ὑπὲρ σεαυτοῦ τηυδὲ Ὀ6 Δ ΚΘ ἴῃ 1Π6 8686 .80.8}}} 85- 
οποά ἴο [ἰἴ, 18 ρΙαίη ἔγοηι (6 βυγγουηάϊηρ, ψοτγὰ ἀπολο- 
γεῖτο (ὈΥ τ Ὠϊςἢ 18 πιϑδηΐ, ““ Ῥτοπουπορά (ἢ ζΟ]οσίηρ 
ἀοίδηςο᾽),),, δῃὰ ἐπιτρέπεταί σοι λέγειν, ΜὨϊσἢ, 845 1 
ἧανο οὐβογνθϑά, 18 δὴ 1ἀἸοί δ] ἐὈΓῺ. 

1. ἐκτείνας τὴν χεῖρα. ὙΤῆ6 δγίίοϊθ ᾿88 ἤθγθ, 88 
οἴζδθη, {16 5686 οὐ ἘηΟ ῬΓΟΠΟΌη Ῥοββϑοβϑῖίνθο. Τῆδ δο- 
[ἴοη οὗἉ ϑέγείοἠέπρ ζον ἐδ ἐδ λαπα νὰ8 [6 ὁΠ6 Ἄρρτο- 
Ργϊαίθα ἰο ἃ ρδϑύϑοῃ δρουΐ [ὁ πιδῖθ 8 βρεθοῖ, Ὀείηρ 
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88 ον. 8βαγ8) ἃ ἀδοοηΐ Ὄδχργθδϑίοη οὐ Θϑση  ϑέῃθβ8. 
ΧΑΠΊΡ 68 ἴῃ δδυπάδῃοθ ἃγο δἀάἀυσθὰ Ὀγ.Ὶ Ρυγίοεουβ, 

Ε]βΏοΣ, δηα Ὑ οἰβίβ! ; δὲ Ροϊγϑη. 4, Ρ. 817. ἀνέτεινο 
τὴν δεξιὰν αἷς δημιηγορήσων. ΑΡρυ]6). Μεί. 29, Ῥοττίρία 
ἀοχίτγδι, οἱ δ( 1η808ΓὙ ογαίΐογι! πῇ σοηϊοσιηδί γι Ὁ : 
ἀμοθυβαὰα ᾿πῇπηῖ8β σΟη6111818 ἀἸρ 1118 οϑρίαγοβ δ ΠΘἢ- 
(68 ΡουΓῖ. ἘΞΑ πηοβί σταρμίοδὶ ἀοβογίρίίοη ! 

ᾧ, ἥγημαι, ἴον ἡγοῦμαι, “1 ᾶνα ᾿πουρδί,᾽» 1.6.1 
{π1ηἷ. ᾿Επὶ σοῦ, ““ ἰ6 ργδβόηίξθ οἱ υα!ς 6." ἘῸΓ, 85 
(Π6 ΑΠδιν 8 ὈῪῚ Εδβίιβ γοΐοτγεά ἰο Αργίρρα, ἦδ 
ἬΝ {6 θ6 φοηϑίογθα 88 Ῥδὺ}Ἐ 7) μάσο. Ῥτγίσδιιβ 
ΒΡΌΪΥ ΘΟΙΏΡΔΑΓΘΒ ἃ 81Π|118Γ σοπῃῃμηθησειηδηΐ οὗ δὴ “4,,ο- 
ἰοσία ῥρτοποιηροα ὈΥῪ Αρυ]ο)ὺ8 θεΐογα {πῸ Ἐπηρογου 

ΑΧίΠη18 : “ αταίυϊογ ηυδά ταὶ σορίδ οἱ ἔδου 88 [6 
Ψυάίοο οδθρι, ρυγρδηάδ ἀρὰ ἱπιρογιῖοβ ῬἢλΔΙΟΒΟΡἈΐδο, 
οἱ ῥγοθδηήι ηθι. Ὑ εἰβίβιη, ἴοο, δοπιραγοβ ΤἬὨθη 8, 
Οταί. 2933 Β. ἐγὼ δὲ ἑμαυτὸν εὐδαίμονα ὑπολαμβάνω, ὅτι 
σε κηρύττειν ἔλαχον οἱ ἐμοὶ λόγοι. ΤΏὭΏΘΓΕ ἰΒ τ Οἢ ἐσα ἢ 
δηά ὑμῆ ἴῃ [ἢ6 [ΟΠ]Πονίπρ' Ρτοοθῦια οὗ 1 γβῖ48, ὑτῸ 
δίθρμδηϊ θοηΐϑ. (οἰ 64 ΟΥ̓ ἢ 6ἴ8.) αἰτήσομαι ὁὀὖν ὑμᾶς 
δίκαια, καὶ ῥάδια χαρίσασθαι, ἄνευ ὀργῆς ἡμῶν ἀκοῦσαι, 
πεδὲ": τῶν κατηγόρων. ᾿Ανάγκη γὰρ τὸν ἀπολογούμενον, 
κἂν ἐξ ἴσου ἀκροᾶσθε, ἔλαττον ἔχειν" οἱ μὲν γὰρ ἐκ πολε 
λοῦ κρόνου ἐπιβουλεύοντες, αὐτοὶ ἄνευ κινδύνων ὄντες, τὴν 
κατηγορίαν ἐποίησαντο, ἡμεῖς δὲ ἀγωνιδϑόμεθα μετὰ δέους, 
καὶ διαβολῆς, καὶ κινδύνου μεγίστου" εἰκὸς οὖν ὑμᾶς εὔνοιαν 
πλείω ἔχειν τοῖς ἀπαλογουμίένοις. 

8. μάλιστα γνώστην ὄντα σε, ὧς. Ἡρστοα νὰ ᾿ᾶνα 
ας᾿οιμδαξῖυος αὐδοίμέο ἴοΥ σοηπὶέϊυο5 07 οομβϑεφμθποο. 80 
ἘΠ] Δα Ψ. Ἡ. 2, 18. εἶτα δὲ καὶ φύσει φθονεροὺς ὄντας, 
καὶ τοῖς ἄριστοις βασκαίνειν προαιρουμένους. δορὶ. ΑἸ. 

«  οδάτίάρα τουρασίβ (ἔτοσι Ἐ]8μ6) (μαἱ βοτια οὗ 188 τηοβί ἢΠΠυ8- 
«τἰουβ αγθοῖς ογαΐουβ ἰῇ δαγ] οῦ ἀρ68, δυο ἢ 848 Ῥεγίοὶθθ, ΤἼθηἰϑίοο[68, 
᾿δηὰ Ατίβἀθβ, (δουρὶ ἰξ ἃ ροΐηϊ οὗ τηοάεϑίγ ἴο δνοϊὰ , Απά βοησα 
{{ τουδὶ δά) νὰ ὯὩο ὝΒΕΓα Βηὰ δὴν νεϑίίρε οὗ ἰζ ἴὴ (Π6 βρθϑοΐδβ 
Γεοογαθὰ ὃὉγ Ηεσγοδοίιι, ΤὨυογαϊάοθ, Χοηορῆ. ἃς; ὮὯγ. οάάγάρε 
οὔϑεγνοϑβ ἴῃδῖ (Ποῖν αὐτοί ϊηρ ἴἴ νγα8 ἃ τηδεῖκ οὗ ζαϊβε ἰαδέ6. ϑοτιωηδν δῖ 
ἴοο Ὀοϊά δὴ δϑϑογίίοη [ἢ}18 οὗ ρβεγβοηθ τνῖο ἤδνα ὑδεη [Ὠουρ ἡ ἴο ΡΟ55658 
ἴδϑῖε θεγοπὰ 411} οἴμεσβ. 6 ἀο ἱπάεεὰ πὰ οὐαὶ ἀν οὗ [8 ρεϑίιγα 
ἔῃ επιοδίδοκοα; Ὀυϊ ψὨΘΙΠΟΡ ἰϊ ννὰ8 ἰη(τοάμορα Ὀγ ὨέτΩ, οὗ ηοΐ, 8 
᾽ηςσοχίδίη. 
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186. σὲ εὖ πράσσοντ᾽ ἐπιχαίρω. Χροη. ΟνΥτ. 6, 9; 
8. πο, Ἵν ῬΒΟΙΩ, πίε: Δίκαια ἡμῶν δεη- 
σόμεθα ἀκούσαι ἡμῶν μετ᾽ εὐνοίας, γνόντας ὅτι ἰδιῶται 
παντελῶς ἐσμεν. ΟἸἾΠΘΓ ΘΧΔΌΡΙΕΒ ΠΠΔΥ 6 866 ΗΝ 
Εδρποὶ, ΑἸΡοσι, Κγρκο, δηὰ Μαείιῃ. αγ. ασ ὅδ6θ 
αἶβο ΕἸ ΠΊΒ]6Υ οὐ Ευτρ. Μεά. 880. ἴῃ [ες ργεβθηΐ 
Ράββαρ6, ΠΟΎΘΨΘΙ, ὙὙ6 ΠΊΔΥ̓ ΓΘΟΟΡΏΪΖΘ δῃ ἀπαπίαρο- 

δὲδ. 
Βγ {6 ἔθη ἀγα τηϑδηΐ {π6 ἰηϑε 165, [4τ)ὺ8, δπα τὶ 68 

οἵ ἧς ψονβ; δηά Ὀγ {π6 ϑητήματα αιοδι] 08 ἩΏΙΟΝ 
ΔΙΟΒ6 ὕροη {Π6 ἰπἰοργοίδιοη οἵ ἔπ ο88 ἰαννϑ, ὅζο. 

Τμδΐ {{||8 ἰληρτιαρθ νγἃ8 τη846 τ.188 οὗ ἰο σοῃς! δ ὲ6 
Αρτῖρρα {Π6Γ6 18 ὯΟ γϑᾶβοὴ ἴο ἀουβὲ; γαῖ, 6 1ἴ Γ6- 
΄τηοιηδοτγοα, ἐπαὺ ἐς σοηίδϊπο ποίϊίηρσ δυΐ ψ ἢ δι τγᾶ8 
ΨΘΓῪ ἴγυθ. ΕΓ (48 ὉΓ. ΓΑΓΔΠΘΓ ΟὈΒΘΓν68) 1{ 15 ΔΡ Ὀᾶ- 
τοηΐ (Πᾶΐ Αρτίρρα ἢδα δα στοαί δἀνδηΐαροβ ἴὸσ οὗ- 
ἰαἰηληρ δῃ δοουζαίθ δοαυδιηίδηοα ψι (6 “2εν 18ἢ 
ουιϑίομηβ, ἔχοι ἢ159 δάιισδίίοη ὑπ άοῦ ἢϊ59 (δον Ἡογοά 
ἈΑρτρρα, δηὰ ἢἷβ Ἰοηρ δροήβς οἱ Ζογιβαίβῃ ; δηά 
ΔΡΤΓΘΟΔΟΪΥ ἴο (ἢ 18, ὈΥ {86 ρογιηββίοη οὐ [ῃ6 ἘΤΏΡΘΓΟΥ, 
ἢ δά [6 τπηδηδροιημοπί οὗἩ {Π6 βαογϑά ἰγθϑαβαγα, [ἢ 6 
ονϑυηπηθηΐ Οὗ ΤΠ 6 Π}ρ016, δηά (6 τρῇΐ οὗὁὨ ποπι)ὶηδῖ- 

ἴηρ [Π6 ᾿ρἢ ῥΓίθϑί. 
8. μακροθύμως, ““ ρει! 6 η0}γ." 8566 Φ4, 4. δηὰ Αη- 

ἀοοϊάθβ ἄρον οἰϊθά. ΟἸγγβοβίοπι 10] ο]ου ΒΥ οὔ- 
ΒΟΓν 68 [ἢδί 6 βᾶγ8 δέομαί σου μακροθύμως ἀκοῦσαι μου, 
βΒῖη66 Π6 Ψ88 βοΪηρ᾽ ἴο Ξ3ρ681 οὗ βαΐθις ΜΏΙΟἢ 15 αἰ γᾶν 
Ἰην] Ιου8, 8δηἃ ὰ8 δθοιι ἰο ΡῥγοπουΏς6 ἃ Βοιη  Υ]Πδΐ 
Ιϑηρτῃοηρα σρδϑϑοῖ. 

4, τὴν βίωσίν μου, ἄς. 866 16 ᾿πἰγοάἀποίίοῃ ἴο 6. 
28. Βίωσις, πιοίίδ 0, ἰδ. ΤῊΪΒ ἰ5 αυἱα δὴ Ηδ6]16- 
ηἰδίς 8] ψογὰ, οσοσυγγηρ, 1 6] 1ανθ, ἢ0 ψ ΏΘΓΘ ἴῃ τἢ6 
ΟἸΙ58581ς 4] γι ίθγβ, δη ἃ ΟὨΪΥ Οἤς6 1 δογίρίυγο, ΠδΙΏΘΙΪΥ, 
1η. διγαοῇ, ργοίορ. διὰ τῆς ἐννόμου βιώσεως. ῬΓΙσ,ΘῸΒ 
σομρᾶγο5 Ηεγοάϊδη. τοῦ βίου μου τὴν ἐξ ἀρχῆς προαίρε- 
σιν" δηά (ἱς; Βδίίομθβ νἱΐθ πηθϑθ 80 ποία βοίδίθ 
ϑιιδοορίξ. 

4., τὴν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἄς. Ῥηίϊοδυβ αυοίο5 (οίία: Α 
ρει ὰ Διο θδοθηςᾷ [ἢ οὐα νοβϑίσο ἄς. ομί.. 

4, ἴσασι πάντες οἱ Ιουδαῖοι. Α 5{ὙἸΚιηρ}]γ 5. ΠΣ 
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ὑγαρὴ 15 οἰταὰ ὃν ΤΥ εἰ8. ἔστοπι ἄς. Ταῖί. ὑ. δ0δ. τὸν 
ἐ θερσάνδρου βίον ἴσασι πάντες, καὶ τὸ ἐκ πρώτης ἱλικίας 

μετὰ σωφροσύνης κόσμιον. --- Καὶ αἷς εἰς ἄνδρας ἔλθων 
ἔγημε. 

ὅ. προγινώσκοντές με ἄνωθεν, ““ ἔγοτῃ (ἢ 6 γΘΓῪ Ηγϑί ;᾽ 
οὗ (48 ΒοΖᾷ ἰγδῃϑ᾽ί68), “" δ 1η6 ἃ πΙΔ) ΟΣ ΡῈ ;" 
ΜὨΙοΝ 8 ρ1Ποδ(Ίοη 18 ᾿ηἀ6ο6α ἔγοααθηΐ ἴῃ {π6 (Ἰ]4581ς 8] 
Ὑτίίοτβ, θα  λόγα ἄνωθεν ΒΘ6ΘΙῺ8 ἴο 6 ιι58ὁ8 ἤρυτδ.- 
{νοὶγ. ὅ66 Ὦγ. 6115, οἰϊεα Ὀγ Ποάάσειάρο.. 

ὅ. ἐὰν θέλωσι μαρτυρεῖν. Υ Εἴ8. σοηρᾶτα5 “50  1η. 
ς. Τπηδγοῇ. ἐὰν μὲν οὖν ἐθβελήση ὃ Μισγόλας δεῦρο πα- 
ρελθών τἀληθῆ μαρτυρεῖν, τὰ δίκαια ποιήσει. ῬΥίσεριι5 
οὔϑβογνϑϑ, [ῃδῦ [1656 ψογ8 νογα ἰηβογίοα οἱ ψιποιιΐ 
ΓΘΆΒΟΏ, ϑ8ΐη66, ἴο υ86 (Π6 ψοτγάβ οὗ Τγουγρ. ο. [.5ο- 
ογϑίθϑ, χρημάτων ἕνεκα ἢ χάριτος πολλοὶ πείθονται ἢ 
ἀμνημονεῖν, ὅτο. ἢ ἑτέραν πρόφασιν εὐρεῖν. 

ὅ. κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τ. ἡ. δ. Υ εἰϑίοϊη 
εἰἴο65 Φοβερῇ. Αηϊ. 18, 92, 8. ἦν γὰρ μόριόν τι ᾿Ιουδαϊκῶν 
ἀνθρώπων ἐπ᾽ ἀκριβώσει μέγα φρονούτων τοῦ πατρίου νόμου, 
οἷς χαίρειν τὸ θεῖον προσποιουμένων ὑπῆκτο ἡ γυναικωνῖτις, 
Φαρισαῖοι καλούνται. 1 Δ΄ οβορῇ. 968, 8. οἀϊι, Ηιι4- 
80η. Φαρισαῖοι, συνταγμά τι Ἰουδαίων, δοκοῦν εὐσεβέστερον 
εἶναι τῶν ἄλλων, καὶ τοὺς νόμους ἀκριβέστερον ἀφηγεῖσθαι. 

ὅ. θρησκείας, νοΐ σἰοη ; 48 ἴῃ Ψα1η68.1, 97. θρησκεία 
καθαρὰ καὶ ἀμίαντος παρὰ τῷ Θεῷ, ὅσ. δε {{|Δ ποῖα 
οἢ (ΟἹ. ὦ. 18. ΤῸ ψογὰ 88 οἴϊϑθη υβοί ἰο ἀδῃοίθ 
ΒΌΡΘΓΒΕ ΓΙ ΟΏ, ΟΥ ΓΘ] ρΊοη σΔΙΓΙΘ ἃ ἴο ἜΧΟΘβ88. 

0. καὶ νῦν ἐπ᾿ ἐλπίδι τῆς---ἐπαγγελίας. (Οοιηπγθηίδ- 
ἴοτ8 ἅγθ ηοΐ δργεϑά οἡ ψἤἢδί 18 τηθϑηΐ ὮΥ {Π|2 ἐλπίδι. 
ἼὝΟ ΟΡ ΠΙΟΠΒ ἅτ πα απο, ψ ἢ 4] πγοϑὲ θαυ] ρῥτο- 
ὈΑΒΙΠΥ ; Δηα 5ο δυτιρί γα [86 ἰγϑῃΒ: {068 1 [Π6 51}]6 
οὔ δὲ. Ῥαυ!, {παὉ ἤθγθ, 88 ποῖ πηΐγθαιθηί, ἣν ἢᾶνα 
Ὧ0 δαἀνδηΐαρο ίγτοιῃ [Π6 σοῃηθοίίοη δηῃά οοπίοχέ 
ψ ΠΙΟἢ ἀΓΘ ὑδι4}}Υ. οὐ Ὀαβῖ σα 465. Βγ ἔλπ. (ῃγυβοβ- 
τοῦ, δηά πηοβέ οὗ {Π6 ϑᾶγίοῦ πχοάθγῃ (οπηηθηϊδίοῦγϑ, 
Πἀοεβίδηα “ (Π6 ἤορα οἵ ἐπα γϑϑιγγθοίίοη οὗ {πὸ 
ἀοαὰ." Απά8ο ατοί., Ηδιητηοηα, Ῥβάᾶγοσ, δηὰ οἱ 8, 
ὙΠῸ ἃρρθὰ] ἰο Αςἰβ 28, 0. 94, 156. Βυΐ Μιηίδο, 
ἃ Γ[ρ146, Δη πιοϑί τοοθηΐ (οοπηπιθηϊαίΐοιβ, ἸΠο] ἀ]η 
Μιοθδο 5, Κυϊποεὶ, ἅς. οχρί δίῃ 11 οἵ (μο “δοιαὶ 
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“1 σδῃποί (Β8Υ 18:60} ΒΙ ΣΕΥ (πὸ τ οσμγ  δοξϊοΉ),, δίῃ 8 
1 88 ποῖ ἔτ {πὶ 6 ἔψεῖνα ἐγθ6 5 Ποἃ {πΠ6 ἀος- 
«τἴη6, ἔογ (6 ϑαάάμεοοε ἀϊὰ ποῖ ; γοῖ [ΠΟΥ αχρϑοίθα 
{Π6 Μεσεὶαθ. ““ Ῥααὶ [πογοίοσα (88γ8 Κυΐϊηο6]) πηθδη8 
ἴο ΒΥ: 41 βίδηά ποθ, θγουρῆῃς ᾿ηἴο Ἰυάδρτηοηῖ, οἡ 
δοσοιῃξ οὔτ Ὦορα οὗ (ἢ6 σοπγίηρ, Μεββιδἢ ργοπιβθά 
ἴο οὐγ ἔογοίδίογβ, ᾿οβα ὑγοιηῖβα [Π6 Ψ6ν]18ἢῃ ρθορὶθ 
ΘΕΩΟΥΪΥ ἀχροοΐβ, δηά 20, 1 ἴ686}}, λας σοιηθ, ὙΠ116 
] ΡΓΟΐ688 Ζοβ8ὺ58 ἰο Ὀ6 (6 Μαββίδῃ. 866 28,290. Βυΐ 
{Π18 56 6Π18 ἃ ΨΘΓΥῪ ἔγιρια δηὰ λγ- [δἰ πο ὰ 86η80. 

ΙῺ πιοοὶ οὗ ἔα οὐ)εοϊίοιβ ἴο (58 ἰηϊογργείαιίου νυ ϑοἢ ἤδνα οα- 
ουγτοὰ ἰο τις, 1 αν Ὀδθοη αηἰϊοὶραϊοεὰ ὈΥ (π6 70] οννῖηρ; τηδϑί ΣῪ 
δηϊτηδάνεγβίοηβ {μβογεοη οι ἴθ6 ρεη οὗ ἵνο εὐϊηθης ἰορίδῃβ 
οὗ οὖν ΘουηΓγ. 
Βγ {ἰΐ8 δβα8 ποὶ χτωϑαηΐ (6 πόρε οὗ ἔπ6 ῥσχοιηϊδοὰ Μεβοί δῇ, 8.8 

᾿δοὴ6 ἰιανα ἱπιαρί πεὰ; αὶ [86 ἢορο οὗ ἴμ6 τοδυγγθοιίίοη οὗ [86 ἀεδὰ : 
τ οἢ Ῥδι] θροΐα οὗ ἰῃ οὗ. 43, 6. ψῇο ΓΘ Ὧ6 84 γ8 ἴο (ἢ ενν 8} Οουη- 
εἰ], (ἔτοπι ννυβεησα ἔπε Βοιηϑη ΡΌΨΡΕΓΠΟΡ ἴοοῖ ᾿ΐ),} οΥΓἡ ἐδε δορε απὰ 
'χεριγγδοίϊοπ Οὗ ἐδλε ἀφαὰ 1 ἀπὶ οαἰϊοὰ πᾳ φιορίίοπ (ΟΥ, δὰ Ἰυάρεὰ); 
ἈΕΤΟΞΕΟΙΣ ἴο δὶ 6 δ8 08 Πεγα, 1 δἰδιμὰ δηιὰ δι )υήρεὰ ἴον [6 ἢομε 
οἵ ἴΠ6 ρῥτοιηΐϑθ, δις. Βορίά68, οὗ 186 γεβυγτγεοίίου οὗὁ {6 ἀοδὰ ομΐγ, 
εοουϊὰ Ῥαμΐ, νὰ ὈΓΟΡΓΙΘΊΥ, ΒΔΥ (88 ἢδ ἀοεβ ἰῇ υδϑῦ. 7.) {πὶ ἐδε 
ἐιεῖσε ἰγὶδεβ ἦδορ6 ἰο οοπιὸ ἐο ἱέ, οὗ αἰϊαὶη ἰ(. Το Μεββίαιη ἢδά Ἴσοιηδ, 
"ϑηα νγῶϑ ΡὍΠΕ Ὡραΐη, ἃ8 Ιδὶ] νοὶ! Κηανν, δὰ ἐβεγεΐογα 8 νγὰβ8 οὶ 
ἩΙΚεῖγ ἴο δβρεαῖς οὗ [6 39ενγὸ 88 (ἤθη Ὠορίπρ ἴογ ἢΐβ σοιηΐηρ. Αγραΐῃ, 
δῖ ΠΟΙ ν86 τησδηΐ νγ83 δοιηδίΐηρ νος [06 96 ν}ὲ ΕΓ ἐ0 σοπὶ6 
ἐο, Ὡοῖ ννῆδί νγ88 ἐο οοηιε ἐο ἐδεπι: δηὰ (͵8 δἰἢρ]θ οὐβεγναίΐοη οχ- 
εἰυάεβ {6 Μεβοίδῃ ἔγοιῃ Ὀεΐηρ τηοδηῖ. [{ νγβ ἰδ γοϑδυγγεοϊίοη οὗ 
811 τηϑῇ ἔγουῃ ἴπε ἀερὰ νυ θοῦ ῬΑ} 8 τογάδ οἱζηιβο, δηὰ {8 {6 
εν πα θδθη ἰδυριῃι ἴο ἤυρε ἴῸΓ ΌΥ ΤΏΔΗΥ Ῥδ588Ρ65 οὗ ἴῃ Ο]ὰ Τε8- 
ἰδιηθηΐ, ἴῃ ἩὨΟὮ δυοῇ 8 ργοπ δα ἢδά Ὀεοὴ τηδάθ ἴο ἰἤθ). ἷῈ.8}8] 
οηἷν δα ἀ, {παὶ ψεη ἴῃ ἴα πεχῖ νοῦβα 18 ἦορε οὗΓἹ ἐδ Ῥγοπεὶδο ἰβ 
δρΡοῖ ἢ οὗἁἨ 88 ψμδὶ ἴῃ6 23ε6νν8 ἤδη πορεὰ (καταντῆσαι) ἐο δΟπ:6 0, 
ἴ ἰδ ([6 γοῪῪ δδῆγε ὑννογὰ νυῃίο Ρδὺ] ἰῃ ῬΒΙΠΡ. 8, 11. υ868 ἴο0 ἜΧρ θββ 
{πὸ δαὴθ τπΐπρ: 1Γ ὃν ἀπν πιεαπς (68 γ8 "Ὁ; καταντήσω, ἴ πιϊσλὲ 
αἰαὶ ἰο ἰἦδε τεδιττεοίϊοη οὐ ἐδε ἀεαά. (Βρ. ἔξδΣοθ.) ὙῺΥ 81, Ῥϑι! 
ΕΓ ϑρεδκδ 88 ἰζ ἢθ νι εγα αυεϑιϊοηδὰ ἰουοἢΐηρ; ἴπ6 κεῖεῖς οὗ ἐπα 
ΓοδυγγεοϊίΐΉοη οὗ ἴῃς ἀεδὰ 1 βρξηεγαὶ, 8ε6 ἴῃ6 ἢοΐθ οὐ οἤδρ. 23, 6. 
δ ΜὮΥ 6 5ρΡ68Κ8 οὗ {86 Μεῖνε Τιῖθοθ, 866 ἢοΐα ΟὨ δ8ῃγε8 1], 1. 
διυιϊ νἤογοδβ Ὧδ βἴγ]68 {π Σαϑι γγθοῖοη, Τ7λὲ ΡῬγοηλδ6 πιαάς ἰὴ ἐλεὶγ 
ζαιλετα, ἀθὰ βαγ8, ἰῃ6 Τισείυε Ττίδος βεγυδὰ ἀρὰ ἴῃ οχρεοϊαιΐοη οἔ ἱΐζ, 
{Π|8 ποαάϑ ἃ 1{{{|6 ὀχ ῃ]!οαἰίοη, Ὀδοᾶι1886 τϑην ἄδην {παῖ ΔΏΥ διοῖ ρῥτο- 
Ζαΐβ6 ννὰ8 ηδάς ἴο (ἢ αι ἴθ Γ5,), ΟΥ οδῃ ὃ6 ἔουπα ἰῃ ἴῃς ΟΙ ᾿Γοδίδιηοηίς. 
1 (πογείογε δβϑεγῖ, }8εῖ, Τπδί ἴἴ ἰδ ονϊάθηΐ ἔγοιῃ ἰδ Η βίοσυ οὗ (ε 
Μδοοάθεεβ, δηὰ οἴμεῦ νυτίτἰπρβ, θοῖἢ βαογεὰ δηὰ ῥτοίδης, ἐδαὶ ἐΠπ6 
δοννδ (πο, δηά τα ῬΠΔΓΪ86658 δἴϊτοσιναγϑ, Ὀοϊϊονοι (ἢὯ6 ΣΟΒΌΓΓγεος ἢ 
οὗ ιπ6 ὕυθάγ. ΤΈ5 (ἢ δεοοηά δοὴ 8ᾶγ8, ὁ δαωσοδῦ. 7, 9.0 Τῆς Κὶπν 
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οαΥ ἐδε ον ἐλαὶὶ γαῖ ὸ ̓Ρ ὧἦο δανε αἀἰδὰ ἴον ΠΗ ἔκαιοε μπίο ευετϊαεί- 
ἐπρ ἰζε, εἰς αἰώνων ἀναβίωσιν Θωῆς ἡμᾶς ἀναστήσει, ἴα (ἢνά δηὰ 
ἔουτίπι ἐχρτγϑθα μεῖς ἢσρα ἐο δὲ γαμεὰ μ} ὧν Οοὰ ἰο ἰδξε αφαὶπ (νοτ. 
11,14.) Διά {86 Ἰηοῖπογ οὗ (πεῖ δ] (ἤθῖ ἢοΐ ἀουδι μὲ ἐὴλε (γ6- 
αἴογ ο ἐλ Ἡγοτϊα τοομϊὰ ρίοε ἐδδηη ὑγεαί απὰ ἰ{{ αραῖϊπ. 'ΤὨαϊ τὴ 
Ῥιιαείόθου μο]ενοὰ (ἢΐδ ἀοοίτὶ πα τὰ ἰβάγῃ, Ὡοΐ ΟὨΪΥ ἔγοιῃ Ζοϑερῇι, 
μαυϊ ἤτοιι {ἰνεὶν δαιϑβαοϊίϊΐου ἰπδὶ Ομγίδε παὰ ρυΐ (6 ϑαδάυοοσο ἴο 
δί!εοα ἴῃ ἐμαῖ τπιδίϊος (Μῖϊ. 42, 84.) δπὰ ἴοσ (Ποῖγ βίο ΚΙ ηρ᾿ ον 8ι, 
Ῥϑὰὶ ᾿ϊπλθε] ἢ ἀροη {ἰ6 ἀθοϊαγαιίοη, ἦε ὧαε οαἰϊδὰ ἴῃ φιορέϊοη [ὉΥ 
ἐλε ἤορε οὗ ἐμε τεβωστεοίίοη (Αοἴὰ 48, 9). Φάϊγ, Ταῖ ἴΠ6Υ οσπῃοείνεά 
{π|8 ΠΟρῈ γρϑϑ Ὀλ}} ὕροη ἴΠ6 σονδηδηῖ οὗ ἀοά τδάθ νυ ἱΠει, ἱὰ 
αἶδο ονἱάδηί ἤτον (6 ὲὉ ννογὰϑ; ἔογ ἴϊπε ἰαβϑῖ οὗἉ ἴπ686 ϑονεη τηυγγ8 ἰ8 
ἐηϊγοσιοεά δαγίηρ, Οἱ ὑγείἠγέὲπ ατὲ ἀεαὰ τπάετ Οοα᾽ς οοσοπαπέ ο 
αυετ πείνας ἰΐξε (νεῖ. 86). 2Ζοβεορῆυϑ ἱίγΓοάμσοοβ ἴῃ6 τοί ποῦ οὗ {698 
βαεύθῇ ΟΠ] ἄγε οοτοΐογίηρ ἤδ αγίηρ ϑοηϑ ἢ ἴμ686 ὑνογὰβ οὗ 
Μορεβ, 1 κὶϊὶ, απὰ 1 πιαζο αἰΐοε, (Ὠεαῖ. 82, 89.) δηά ἐῤ ἐς χουν “δ ἀπά 
ἱερὴν 9} ἄαγε, (νετ. 47.) δῃὰ ἐπαὶ οὗ ϑοϊοιωοῃ, γον. 8, 18, δίοπι 
ἵε α ἐτεὲ οὗ ἔϊξε ἰο ἐδεπι ἐλαί ἰαν δοίὰ οπ ἢετ. Αηὰ ἴπαϊ οὗ ΕΖεΚΙεϊ, 
οἶδρ. 37, 8. 5841} (686 ἀγγ Ὀοηθ8 νεὺ Αηά, δϑάϊγ, ΤΏΕΥ δὰ 70ὁὲ 
ΓΕΆΔΟΙ, ὈοΙὰ ἤτοι ἴδ ἔδνν δηὰ Ῥχορδιεῖδ, ον (πὶδ ἤοΟρα ; ἔγοῃχ (ἢ6 
[μνν, ἴον ἴπεποα ΟἿἿ ϑανίουσ ργονεβ (6 Γεϑγγεοτοη οὗ {Ππ6 Ὀοάγ. 
(Μαῖι. 99, 81,82. 966 ἴδ ἠοΐο (Πεγ6.) Αηά ἴπδῖ οὐ ϑανίοιιν ἀὰ 
οί ἴπεγα ἄγρδ ἴον ἴα [6] οἰ γ οὗἁἩ {ἴῃ δου}ϑ οὗ ΑὈγδἤδι, ἴβδδο, δηὰ 
«κοοὗ ΟὨΪΥ, 8 εὐνϊάϑηΐ ἔγοι [ἢἰϑ8, (δὶ Π6 διρι!68 ῸΓ δουγεϊ ῃρ; ἔπ 6 
ὙΠ ἢ δου ἃ ὨΆρρεῃ ἴο ἤθη), ὅταν ἀναστῶσαι, υἦεη ἐῆον δλαίί αγίδε: 
ὙΠ ΓΘα9 ἴῃ {Γ}1}, αηὰ ἴῃ 86 ορπίοῃ οὗ ἴα 23 6ννγ8 {Πδῃβεῖνθθ, (ἢ 6 
8010}8 οὗ ΑὈγϑδη), 8885, δηἀ 2}46οὉ ψεῖ6 νἱτ αοά αἰτεδάγ. 80 
δοθερίυβ δᾶγϑ, ἴπδὶ ἐλεν υὐἶο αἶα ἴον Θοὰ (ξῶσι τῳ Θεῷ, ὥσπερ 
᾿Αβραὰμ, Ἰσαὰκ, καὶ Ἰακὼβ, καὶ πάντες οἱ Πατριάρχοι, ελαῖΐὶ ἰΐσᾳ 
«οἰἦ Οοα, ὡς ἀο «ὀγαΐαπ,, ἰδξαας, απὰ «Ϊαοοὗ, απά αἰΐ ἐὴε Ῥαϊτὶαγοΐε. 
ᾧ. Ετγοιῃ ἴΠ6 Ῥγορβιοῖθ; ἴθ ννογάβ οὗ Ὀαδηΐεὶ δεΐηρ {Π686, ἴαπν 9 
ἐΐοπι (δαί εἰθορ ἐπ ἰδὲ ἀμδέ εἠαϊ( αισαΐο, δοπιξ ἰο δυετίαεεϊπρ ἐἐξε, απὰ 
ΦΟΙΉΕ ἰο εὐεγίαϑϊηρ οοηδίοη (οἶαρ, 1, 2). μαῖα ὠοΐθ, ἐπα 
1 θουρἢ »ιέπ ἱῃ τ δΕΥ πὰ δἰ οςἴοη δγὰ δοιησίϊπηθ8 δαϊά ἴὸ 5ἰῖϊ οὕ 
ἄντε}! ἰπ ἴΠ6 ἀϊιῖ, ([88. 46, 19. 47,1. Νεῖ. 8, 18.) γεῖ βϑαϊῃρ {Π6Ὺ 
ται ΒΠΟΥΤΪΥ ἀΐδ, (ΠΟΥ οΔ ἢ ἱπ ΠΟ ῥγοργίεῖν οὗ βρεθεῖ θ6 βαϊὰ ἴο αγίδε 
ἐο ἰϊΐε εἰεγπαὶ. Ἐτοτὰ ἴἢς [ὺν ἀρὰ ἴῃς Ῥγοριιεῖθ, δέ. Ῥδὺϊ βᾶγ58, 
ΟἾΔρ. 24, 14, 1ὅ. 1 ωογελὶρ ἰδὲ Οοὰ ὁ οὖν Βαέλεγε, δοϊἑευὶπρ αἱὶ 
ἐλὶπρε ἐδιαί ατὸ ευτὶἐέεη ἐπ ἰδὲ “κα απὰ ἰδ6 Ῥτορλείςε, παυὶπρα δορε 
ἐδαὲ ἰδέτε δἰιαἰΐ δὲ α τεξιιγτεοίϊοπ δοίἠ 9 ἐδ 7ι4ὲ απὰ (δὲ ὠπ͵)μξέ, απὰ 
ἤξεγο (νεσ. 23.) 1 εἐ)ἀαν ποίλϊήηφ δμὲ τοῦαὲ ἰξ οοπίαϊποα ἱπ ἰδλὸ 1},αἰὸ ἀπά 
ἐλε Ρτορῆείε, ἐπαὶ ΟἸγδὲ ἐμαὶ! δὲ ἐδ βγεὲ (ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν) 
9Γ λοι ἐμαὲ ἀτὶδο ὕγοπι ἔλθ ἀεαὰ: γ]αϊΌΪΥ ἰηϑίηυδίϊηρ; {[παὶ 1Π6 τοϑυγ- 
τεςϊίοῃ οὗ οἴ μειβ αἴεγ Ὁ γὶθε νναδ οοπίαϊηδὰ ἰη {6 [κνν δηὰ ἴἢ6 Ῥγο- 
Ρδιεί8. Ηβησε (π6 Αροβίϊβ [6118 υ8, {πδΐ (πὰ ΟΠ ΔΗ ΡίΟὨϑ οὗ [ἢ 7ενν ἰδὲ 
Ὁ υγοῦ 8}} ἀϊεὰ ῃ (Δ δηὰ ἴῃ Ἴχρθοϊδίίοη οὗ α δοίξονυ γϑβιστεοίϊοη, 
(Ηεῦ. 11, 85, 89.) Απά, [Δϑί]γ, ἐπαὶ τ δ πορα ννδβ στρ Ὀυπε 
Ὡροῦ (ἢ σονοηδηΐῖ οὗἉ ἀνα μαι δ τοι]ὰ δὲ ἐλεὶς Οοὰ (6 6η. 17, 7.) 
8 ανἱάδηΐ, ἴον ταὶ ἴο ὃδ6 {Π6 οά οὗ Αὐγαῦδιω, 8886, δὰ «8οοῦ, ἷ8 
ἴο ὃδε (παῖ οἀ νν»ῦῆο ν]}} σαὶβϑα (ἤθη ἔγοιῃ ἴῃ6 ἀδθδά, γγα Ἰθβάσῃ ἔγοιμ 
ΟἿΣ ϑανίουγ᾽ 8 ἀγρυιηεηῖ, Μίδιί. 22, 832. αηὰ τμαὶ Ὧδ νγὰ5 Ἰβογείοσο 
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οΑ]]οἀ ἐλεῖς Οοά, Ὀδοδυδα δὲ λαὰ Ῥγερατεὰ [ον ἐδλενε αν Ἠεασεπὶν Οἰίψ, 
ἔτοιῃ Ηθδ. 11], 15. δΔηά ἔτομλ διΐ3 ργοπιῖθα πηδάδ (0 {{Ππ βρὶ 8] οοοὰ 
οὗ ΑὈγδμδμι, δοοογάϊηρ; ἴο ἰἴοθα6 Ἰγογάβ οὗ (}ὸ Αροείϊς, (α]. 8, 29. 
ΙΓ γὲ ατε Οἰτὶεε᾽ε, ἐλεη ατὸ γε «4δν αλαην᾽8 δεε, απὰ δαῖτα ἀσοοταϊηρ ἐο 
ἐδ ργοηιΐδε (8εῈὲ ἴ6 ποῖδ ἴΠ6Γ6), δηὰ ἔγοῃι (6 ργοχ δα οὗ ἃ Μοββίδῃ, 
ἦς θείης; οἣς οὗ τμεὶς ἐπμαδεηεηϊαὶ ατιϊςϊεα, (αὶ (πεῖς Μεεερίαἢ εἰσίΐ 
γαῖξε ἐδε ἀεαὰ, απὰ ὀτὶπα ἰλεὶ ἱπίο Ῥατααΐξοε. 8.ε Μαϊτηοηϊάδδ, 
Ἐχρ!ὶ. 10. Τταοῖ. ϑαηποάγίη, ἢ. 186. δηοὰ Ὦν. Ῥοοοοῖς 8 ποῖς, Ὁ. 109, 
110. Απῃά, Ἰαβέϊγν, (ἢ 8 δβε}δ ουἱάδηϊ τοῦ {6 δία οὗὨ [Ππ6 τ ΐηρ,, 
ἴον αοὰἂ Ὀθεΐηρ ἰῃ5 Βδίμενς οὗ οὔγ βρίεἰ8, νος] διὸ ᾿ἱπηπιοτίαὶ, δηὰ 
Ὠγυδῖ ᾿ἶνα ἔογ Ἔνεγ, ἰΐ ἰ5 δυευγὰ ἴο τὨΐηΚ Ὦΐ8 ὨΤΟΠκίδο ἴο {πε οδεάϊεηίς 
δῃουϊά γοϊαῖΐϊο ΟὨΪΥ ἴο (ἢ ϊ8 ηἴ ἸἸΒ, δηὰ γεῖ "6 δβδῃουϊά α 
{Ποῖ ἴο ὃ6 ἔαἰ(πέι] (ο ἴΠ6 ἀφαίῃ, δῃά βυθοῦ ἤδθγα τἰὰ ᾿νογβῖ οὗἉ ον δ 
ἴον δ ΐδ 88Κ6 ; δίηδα ἱξ (μον δὰ ἦορε οπίψ ἱπ ἐλὶδ 6, ἐδδν οὗ αἰΐ τπιεπ 
τοομἰὰ δὲ πιοξὲ πεδεταδίς. (Ὁ ΏΪΌΥ.) 

ἢ. τὸ δωδεκάφυλον, 861]. ἔθνος (ΠΠΚ6 {πΠ6 τὸ ᾿Ελληνικὸν 
ἴῃ ΤΟΥ ἀ1 465). Α ρϑρἢγαβὶϑ ἔοσ {πΠ6 ον 8 πᾶ- 
(10η, ὙὨΙοἢ οσσυΓϑ ἢῸ ψἤ6ΓΘ 656. 

ἢ. ἐν ἐκτενείᾳαᾳ. Αῃ δάνοθγριδὶ ἀνὰ: ἴογ (ἢ6 8«- 
νοΓῸ ἐκτενώς, Ἰπέοηε ἑν, αἰξοπυοίψ. ὅδ66 ΨΦυά! ἢ 4, 
ὅδ. νεῖβ. ἤϑσὸ οἰΐοβ Ῥιαίαι. Ερ. 68. τοσοῦτον γὰρ 
ἀπέχω τοῦ μέμφεσθαί σε τῆς πρὸς τοὺς ἑταίρους ἐκτενείαφ. 
: ἤ. νύκτα καὶ ἡμέραν. Απ Ηρρτον Πυρογῦοῖ]θ, 5ἰρ- 
πἰγιηρ ρογροίμαϊίψ. ὅ66 [λικα ὦ, 857. 

8. τί ἄπιστον κρίνεται, ὅχε., ““ψ]αΐ, 19 10 {πουρῆς 
ἃ {πῆρ ᾿Ἰπογρά!θ]ς Ὁ Μδηγ πηοάοτγη (ομηηδηίδίοῦϑ, 
85 ατοίϊυ5, δομη!α, δηὰ οὐἵἦ ΕΏρ] 18} τγα 8] ίογβ, ἴο]- 
Ἰονίηρ ἴ6 Ψυϊρ., δυγ.. (ουπ).., δηὰ (Π6 ϑᾶγ δῦ 
Οτοοκ Ταβϑίδιηθηίβ, Γοδα τι ἄπιστον, ὅὃτο., τι Ὀοΐηρ [8 
ἔοι διὰ τι. Βυΐ 1τΠ6 οἴδοὺ ρυποίιιδίιοη, ψὨϊοἢ νν 88 
δορί ὈγΥ ΒοΖᾷ ἴτοπι 6 ατγθοῖς δεοἢο !δβίβ, δηὰ 
ϑῖηςα 1ηἰτοάἀυσαά 1πἴο {6 τοοοϊνοά ἰοχί, 15 8 πλοῦθ 
βρί γιθα, δηὰ ἀργθθαῦ]θ ἴο {ἢ 6 5{γ}]6 οἵ 8ὅι. δαὶ; δῃηά 
195 Αἰ8ο σοῃῇγιηθα ὈΥ 5ἰ π΄ μᾶ58ᾶρ65 ἢ ἔοι. 8, 9. 
0,15. Εχδιρῖοθβ οὗ {Π6 1 Δ0ὲ1η φωϊά 9. ἴῃ (ἢ18 5656 
(45 οὗ ωὐλαὲ ὃ ἴὴἪ οὺγ ον Ἰδηριδρ6) ἃγα ηοΐ υπῆγα- 
υθηῖ. ὅϑδνθσγαὶ δι᾽ δάάἀυοθά ὃν Ῥχίςθβοιβ. 6. 
(νο, ὈΥ 1Π6 ννᾶγ, 8668 ἴο ρι θέον [6 ρυποίιδίοη 
τι ἄπιστον) σΟΠΊΡΑΓΟ5 Επιγρ. Ιρἢ. Τὶ 888. τὰ Ταν- 
τάλου θεοῖσιν ἑστιάματα ἄπιστα κρίω. ΑΡΒίδοη. τί 
τοῦτο ἄπιστον. ΦοΒ6Ρἢ. Δηΐ. 2,7, 1. ἄπιστον μὲν οὐδὲν 
ἐδόκει τῶν ἠγγελμένων, λογιϑόμιενος τοῦ θεοῦ τὴν μεγα- 
λουργίαν, καὶ τὴν πρὸς αὐτὸν εὔνοιαν. Ῥιηι!. ὕγίὶι. 10, 
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77. θεῶν τελεσάντων οὐδὲν πότε Φαίνεται ἔμμεν ἄπιστον. 
δεὲ Ευτίρ. Η. ΚΕ, 206, 719., ἀῃὰ ΖδΑς]. 8, 6. ΄ 

8. εἰ ὁ Θεὸς νεκροὺς ἐγείρει. Εἰ 15 ἴογ ὅτι; οὗὁἨὨ νοΐ 
8} ΘΧΔΙΏρΡΪ6 18 ργοδυςοά Ὀγ Β6Ζα ἔγοιῃ ΖΕ βο ίη., ἰο 
ψ Πςἢ 1 δα ἃ Ῥγοοορ. 104, 18. ἀπαΐκνει τοῦ κινδύνου τὸ 
μέγεθος, εἰ οἱ ἀναγκαιόν εἴη κι τ. Δ. ϑορῇ. ΡΠ]. 876. 
ἤρασσον κακοῖς τοῖς πᾶσιν, οὐδὲν ἐνδεὲς ποιούμενος" Ἐὲΐ 
τἀμὰ κεῖνος ὅπλ' ἀφαιρήσοιτο με’ ὃς 410. θαυμ᾽ ἔμοιγ᾽ εἰ 
παρὼν Κ΄ τ. Δ. ΒΥ νέκρους (1 δββοηὶ ἰο Κιυϊη.) 15 
πηθϑηΐ ἀδαά Ρεγδοῃ5, Ἰη1 Π}6γθητγ, ποίὶ ἐλο ἀδαά ; ΜΠ] οἢ 
ψψΟΪ ἃ τϑαυϊγα τοὺς νεκροὺς, Δηα βἰρηιν αἰἱΐ ἐμο ἀραά, 
ἼΤΠΟ ίογοα οὗ {6 γραβοῃίηρ 18 {Π18: ““Ὑοὺ ν|}} ποΐ 
ἄδην {πα (ὐοὰ οδη Γαΐβα [Π6 ἀδαα; ψ ἢν (ἤθη 
ἄδθηγ {πὶ Ψ65119 σᾶ ἤᾶνα ὈΘΘη γαϊϑοά, δὰ ὑ6 16 
Μ68914}}.᾿ ᾿ 

9. ἐγὼ μεν οὖν ἔδοξα ἐλαυτῷς. Ηδρτο ψ6 ἢᾶνα οὔβ οὗ 
{πο086 δῦγαρί ἰγϑηβι 08 80 8118] ψ|1ἢ δί. Ραι], ἴῃ 
ΜὨΙΟὮ 10 15 ἀἰπουϊ το ἔγᾶοα (6 σοπηρδοίίοῃ. (568 
Ηδιμπηοηίά, ΒΟΥ, δη Θβρθοΐα}} ν Π)οαατιρσθ.) Ῥογ- 
ΠΔ805 {Π6 [ΟΠ] ον ηρ' ΠΔΥ θ6 {Π|6 51Π10|681 πιο: ““Απά 
τΟΠΘΙΏΡΘΓ, ἤοθνΘΓ ροϑίςϊνα γοῖϊ ΠΊΔΥ 6 ἴῃ γουΓ 
ΟΡ πο, 8πα Ποννανογ γι ΠΠΔῪ δοΐ δοοογάϊηρ ἴο {Π6 
ἀϊοίαϊοβ οὗ γοὺγ σοηῃϑοίθηςθ, γοῦ γηιᾶψ Ὀ6 πηϊϑίακϑῃ, 
Δηἀ γοὺγ σοηῃβοίθηοθ ἀδθοοῖνθα. 1, Ὁγ [ἰπβίδῃσο, 
{πουρς ἢ τηγβοὶῖ, 88 βο ρεγϑυδάθα, (δὶ 1 
ουρῶι,᾽" ἕο. Τῇ βιυάθδηϊ ψ|}} ποία {6 οἰερδηΐ τι86 
οὔἼΠ6 ἑμαυτῷ ἔδοξα, ΜΠὨ]Οἢ 15 Δη ΙΔἸοπὶ Τουηα ἴῃ (ἢ 6 
μος ατεοῖκ νγιίογθ, σοι νοι ᾿Υ οΐβ. ἢδ9α δἀάάἀιυςοράα 
σοΡίουΒ ΘΧΔΠΡ]68. [{ νψ88, ἤἢονονοσ, σοηῆηαα (0 {16 
Ἔγοέ ρουβοη, 8πα αἰπιοβέ δἰ ψανβ υβ64 ἴῃ {Π6 ργεδθηξ 
ἐθηδθ ; ἃ8 μοι δοεκῶώ. ΤΊΘΓΕ 18 80 8δῃ 61}108158 οὗ ἑμαυ- 
τὸν Ὀδίογα {{|| νοεῖ} δεῖν, ψ ΠΙοἢ τηυδὲ Ὀ6 8 ρ01164 ἰτοπὶ 
{{| ῥγβοθάϊηρ ἑμαυτῴῷ. 

9. δεῖν πολλὰ ἐναντία πράξαι. Α Οτοεκ [ἀΐοηι, 
Μ ΙΟΝ τᾶν Ὀ6 Τοπαοτρά, “(πδί  οὐρῇϊ, [ἢ ΤηδηΥ 
ΨΜΆΥ8, 0 ΟρΡροβα (η6 ἀοοίτγίηθ οὗ 6808. Νον [0 

“π ΟΥ̓ {Π|8 Ἰάϊοτῃ Ἔχω ρ]οβ ἂτὸ δὐἀάδυςοά ὃὉγ Κγρκα ἔγοῃῃ Πδῃλοϑίι. 
Ρ. 922. καὶ παρὰ ταύτην ἀκοδημίαν πάντα τἀναντία ἔπραττον 
τούτοις. Απὰ ὃὈγ γΥεἴ8. ἔγοιω Πεηιοϑίῃ. ὑγὸ (ογ. ἄπανθ᾽ ὅσα πώποτε 
ἐναντία ἐπράξατε θηβαίοις. Ῥ]αΐο ἀδ ἱερ,. 8. πολλὰ ἐναντία ποιεῖ 
τῇ ἀληθείᾳ. 80 880 Αςἰ5 28, 17. 
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ΟΡΡοϑβ6 {ἰ6 παηιὸ οὗ 6818 18. δαυ! να]θης ἴο, “ΟΡΡοδε 
658, Ο»ῬὈοδ6 ἠϊδ γοίϊ χίοη. δεὲ Μαίϊ. 10, 42, 19, 

9Φ0,, Μασγῖ 10, 49., Αοίβ ὅ, 41. 
.ι 710, φυλακαῖς κατέκλεισα, 1. 6. ““ ςαυβοά {πο ἰο 6 
ϑῃῃυς ὕρ, ἀε]νογοά ἐπδθπὶ ἴο (Π6 1411ογ8. Βγ {δε τῶν 
ἁγίων ἅτ τιοδηΐ Οὐγιδέϊαηδ, παῖ Ὀοίηρ ἴΠ6 πδηι6 
ΜΠ Οἢ (ΠΥ ἐλθη θογα διιοηρ ἐλοηπιδοίυοθδ ; (ἢ 6 δρρεϊ- 
Ἰαϊΐοη Ολγιδέϊαπ Ὀοϊπηρ᾽ 88 γϑῖ ΟὨΪΥ υδβ6α Ὀγ (Πο86 ννῇθ 
Ὑ6Γ6 ποΐ οὔ {Ππ6͵ το] ρΊοη. 

10. τὴν---ἐξουσίαν λαβὼν, ““ Ὠανηρ τοσοϊνοα {Π6 
ῬονοῚ (ΥἹΖ. ἰο ἀο {[18) τότ {86 σἢϊοῖ ῥγιθϑίβ, Κυ!- 
ΠΟΘΙ] ψνου]ά ΔΚ τὴν ἔος ταύτην, ΜὨὮΪΟΝ σοΟΙΠ68 10 ἐδ6 
Βϑ06 (Ὠίηρ. 

10. ἀναιρουμένων τε αὐτών' κατήνεγκα ψῆφον. ΑΒ 20 
ΤηοΓ6 (ἤδη [Π6 ἀδδίἢ οὗ ϑέερλθη 18 τθςογάβα 1η δεγιρ- 
ἔαπγα, πηοϑὲ τθοθηΐ (οιητηοηίλίοῦβ {Π1ὴΚ {ἢΠδὶ Ῥαὺυ] 
11.868 (6 ῥ]υταὶ ἔοτ {Π|6 βίηριαν, γλοέογοὸ οἐ ογαέογϊὸ; 
(πουρῇ ἢα 88 ἴῃ νίαν [6 ἀφαί οὗἩ δίθρῃθῃ οἣ]Ἱυ: 
ΘΧΔΙΏΡΙ68 οὗ ψηϊοῖ οπαΐαρθ τὺ Ὀ6 Β66ῃ ἰῃ (1453 
ῬΗΙ]]. 819 ὃς 1250. Βυΐ Θῃδιαρα 18 ἃ ἰοο] ποί Εἰ ἴῸΓγ 
Ἅ} Πδηά8, δη4 [Π6 ὈΓΙΏΟΙΡΙΕ 8 οἴδθη οὐ ἀδηρδγοιβ 
ΔΡΡΙσδιίοη. Ηρα 1 866 Π0 Πδοθβδυ ἴο τγοϑοσγί 
(ο 11. Ἐὸγ (ποιῇ Ὧο ᾿ἰῃηβίδηοθϑ οὗ δὴν οἵδογ ἀθδίῃ 
θυΐ ϑιθρ θη 5 Ὀ6 τϑοογδα ἴῃ δογιρίαγο, γαῖ 10 ν}}} 
ποῖ ἔρον (πὶ ἢ οἵδε ἰροοῖς ρασθ. [πηάρθοά, 1 
ἤανα ΔΠ ἱΠΠρΡΓΘΒ8ΊΟῊ (δῦ {Π6Γ6 ἃγὸ αἰξμδίοῃς ἴο οἶδεν 
ἀθδίπβ ; δῃά, 1 1 πηϊβίακο ποί, Ὦν. Ποδάγρα δδ8 
ΒΟΘ Ψ ἤΠΘΓῈ ΘΧΡΓΘΒΒΘ [(ἢ6 δᾶπη6 ορίηἰοη. [ἢπηά, ἴοο, 
{Πδ 1ῃ {118 1 Δ βυρροτίοα Ὀγ {Π6 Ἰοαγηοα Η 4586 ]δᾶγ, 
δηά Ὀγ Ηδἰηγοἢ 8, (Π6 ἰδίίογ οὗὁἨ νοῦ οὔϑογνθβ (Πδὲ 1 
18 Ὡοῦ ΟΠΪΥ ΡΓΟΌΔΡ]6 [ἢ 1{861{. αὶ σοηῆγηγχοά ὈγΥ 8, 1. 
42, 4, 9, 81. 
ὙΠ σταϑροοῖ ἴο 6 Ρῇτγαϑα κατήνεγκα ψῆφον, τὲ 

᾿τογΑ ΠΥ ϑἰρηιῆθθ, “1 ράνο ἃ νοίδ (δραϊηδί {Π6π)}.᾽ 
ΕὸῚ αὐτῶν. 18 ἰ(ο "6 τερεδίθά ἴτοιῃ (π6 οοπίοχί, δηά 
485 σονοτηῃεά οὗὨ [6 κατὰ ἴῃ κατήνεγκα. ΤΠ6 ΘΑΓΙΥ 
(ὐοπιπηοηϊδίοβ, ἰδκίηρ {Π6 ΘΧΡΓΘββίοη 16 ΓᾺ ΠΥ, ΔΓῈ 
ποῖ ἃ {π||6 ρΡογρί χοᾶ 1 (Π6 Ἔχρίδπδίίοη οἵ ἢ. Ἐγαβ8- 
ΤῊ 118 {Π1} (8 10 τηΔῪ Αἰ ΠἋ}6 ἴο ῬΔ}}}᾿ 5 σδυγγίησ (Π6 56η- 
ἴθῃς6 ἰηίο οἴδοι 88 βδχθοιξίοηοσ. Βιιΐ Ραυϊ ἠϊά ποί 
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Ῥογίογιῃ ἰμδὲ οδῖσθ.0 ΟἸμοσβ, ἃ βὰ [δρὶ 46, (α)είδη, 
Δη Μοηοοδίυ8, γϑίου 10 ἴο 8 σγγγίηρ [ἢ 6 Β6η 6 η66 
ἴο {με Κοτηδη ργεϑβϑιάθηΐ ἴῸΓ ἢϊ8 σοῆγιηδίίοη. Βυΐ [η 
{(π6 ο486 οἵ δίδαρῃοῃ, δι ᾿θαβί, ἃ}} γψὰβ ἀοπθ ἐκπεί- 
ἐμαγὶὸ, Δ ἼΟῸ οσοηδοηξ οἵ ἴῃ6 ργοϑιἀθηΐ δβίκθα, ογ 
Θονϑη τπουρῃΐ οὗ. Τἢδ ΟἿΪΥ ταίοπδὶ ᾿ηἰογργοίδιοη 
15 [ηδἰ οὗ ΒοΖα, 6 0) 16, ατοί5, ϑομιηϊά, 1810, 
Ε159η., Ποάάτ., βδᾶγοβ, Εοβϑηπι., Ηδρίηγ., δηά Κιίη., 
00 Δα ἰΐ ἴῃ ἃ ρμγαξέυθ 5Β6η86, “1 σοηδοηίοά νῖῖἢ 
{Π6 πηι," 1. 6. (8αγ8 Βρ. Ῥϑᾶγοθ) ποΐ 88 οὔδ οὗ {π6 
7υάρο5, Ὀυῦ 88 ὁ οὗ [Π6 ογοψὰ ; {πογον σοηθοηηΝ 
(0 {πεῖν ἀσδδίῃ.᾽" ΟΥ̓ φέρειν Δῃά ἐπιφέρειν ψῆφον 56- 
ΨνΟΓΔΪ ΘΧΑΠΡΪ68 ἃγα ῥγοάμυοοα ὈγΥ γγείβίβθιη. Α8 ίο 
καταφέρειν ψ 11 Β6θῖη8 ἢοΐ ἰο αν Ὀδθθη υβϑᾶ ὈΥ {6 
ΟἸΙαβ51ς 8] ψυγιΐογβ, δὶ ἰϑαβί ἔγοιῃ {π6 {πΠ6 ῬὨΠ]οΟΙορ 5.5 
Ῥτοάμποβ Π0 ΘΧδη}]68 οἵ 11. ; 

11. καὶ --α τιμεορῶν αὐτοὺς, ἠνάγκαδον βλασφημεῖν. 
ΤΠ τιμωρών, οἠαδέϊδίηρ, τοίδιβ [0 δοοιτρῖπσ. ὅ66 
Μεῖί. 10,17. ΤὨ186 νοῦ 15 ΒΥΠΟηΥ ποι ψιἢ κολάδω. 
566 [,οχ. Χρη. κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς τοίοΓβ ἰο 
{86 ρΙαοα σψῇ6γα [Π6 ΡιΠ]ϑῃτηθηΐ γγ͵88 1ηΠ1Ο 66, ΠΔΙΏΕΪΥ 
1ὴ6 βυπαρορσιιθ. Τῇ αγη οἵ [Π6 ΘΧρΓΘβδίοη βυ ρροβίβ 
{Πδὲ 580 σΓΌΘΙΥ ἀϊά ἢ6 οἰαβίϊ86 ἐπ θπη, 88 ἴο σοτηρεὶ 
{Π6πὶ ποί οΟἡΪγ ἰο αδαπάοη [6 ΟΠ Γϑείδη γεἰξσίοη, Ὀυξ 
ἰο σμμγ86 ἐΐδ παηιὸ 96} Οὐγὶδέ. ὅὃ0 ἴῃ “200, ““ουγβα 
(οά δῃηᾶ ἀϊς.᾽ ΦΤμδῖ (ἢ γί βεδη59 ογα ἤθη, δη4 5{}}} 
ΠΊΟΓΘ αἴεγνάγαθ, υτροὰ ὈῪ ἰόγίαγα ἴο ργοπουῆσθ 
οογίδιη ἔΌγ8 Ἔχ γοβϑῖνο οὐ δῦυδα ον αγάϑ .68115, δηα 
σοπβοαιθηΐ ἀδηΐαὶ οὗ ἢ18 Μ|65514}8Π10, νγα πιδὺ σα] ]Θοὲ 
ποῖ ΟὨΪΥ ἔτοπι {Π|18 ῥαββαρβ, θαΐ ἴγοῃ Ρί:η. Ερ. 18, 
07. (οἰϊοά Ὀγ Οτοί. δα είβ.) ουπὶ, ῥγεηΐθ Πη6, 
Τ)6ο8 Δρροι]αγοηΐ, οἵ ᾿πηδρίηὶ ἴπ85 {ΠΠΓ6 ἃ 6 Υἷπὸ 80Ρ- 
ΡΙΙςαγθηΐ, ργίθγθα τα σογοηΐ ΟΠ γιβίο ; “ΌΟΣΙΙΠΙ 
Π1Π1] σορὶ Ροβ8β6 ἀϊσυηΐαγ, αὶ δα ηΐ γα νογὰ (ΓΙ Β|1Δ}] 9 
86 4130 ἔγοπι [ἢ [ὉΠ] ΟἹρ᾽ ραββᾶρδβ οἰἰοα Ὀγ ΚΓΙςσδο 8. 
Ἐλιβθῦ. Η. Ε,, 6, 84. (ϑροακιίηρ οὔ [6 ΑἸοχδηάσιηθ ρο- 
Ῥυΐδςο,) Πρεσβύτην, Μητρᾶν ὀνόματι, συναρπάσαντες, καὶ 
κελεύσαντες ἄθεα λέγειν ῥήματα, μὴ πειθόμενον, ὅτς. ἀγα- 
γόντες εἰς τὸ προάστεων ἐλιθοβόλησαν. 10. Θαυμασιωτά- 
τὴν τότε παρθένον πρεσβύτιν ᾿Απωλλωνίαν διαλαβόντες, 
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ΟΡΡοβα (6 παηϊὸ οὗ 88:8 18 δαυϊναϊοης ἴο, “ὌΡροξε 
6518," Ο»ροδὲ ἠϊα γοϊ χίοΉ. α Μεαίί. 10, 92, 19, 

90., Μαγκ 10, 49., ΑΔοίβ ὅ, 41. 
. "10, φυλακαῖς κατέκλεισα, 1. 6. “Κ ςδυβοᾶ (δ ἴο "6 
ϑῃυς ὑρ}, Δα] νογοὰ ἐπδπὶ ἴο 186 7411οΓ8. Βυ {86 τῶν 
ἁγίων τα τπιοδηὶ Οὐγιβδέϊαηδ, ταὶ θοΐηρσ {Π6 Ππϑη6 
ΜΘ ἢ (6 ν ἐλθη θογα διαοηρ ἐλῤοπιδθίυθα ; [ἢ 6 Δρροῖϊ- 
Ἰαϊίοη Ολν δέϊαπ Ὀοϊηρ' 88 γεῖ ΟὨΪΥ υβεα ὈΥ (ἢο86 ψῆοὸ 
Ὑ6Γ6 πού Οὔτἢς, το] ρΊοη. 

10. τὴν---ἐξουσίαν λαβων, ““ Ὠανίηρ τοσοϊνοα [86 
Ῥονψογ (ν]Ζ. ἰο ἀο (18) ἔγομῃ (ἢ6 σἢϊοῖ ργθβίβ. Κυϊ- 
ποοὶ ψουἹά ἰλκα τὴν ἴογ ταύτην, ΜὨϊΟἢ σοιη68 ἴο (ἢ6 
Β8ῖΩ6 (ἢϊηρ. 

10. ἀναιρουμένων τε αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφον. ΑΒ 50 
ΤΏΟΓΟ Πδηὴ {Π6 ἀσαίἢ οὗ ϑέερλοη ἰ5 τοςογά δά 1η δογιρ- 
ἜυΓθ, ᾿ηοϑί τοοθηΐ (οιηπιοηίδίοτβ {πΠ1ηΚ {Ππ2ὲὶ δὰ] 
1,568 {Π6 ρῥτγΑ] ἔοτ {Π|6 βιηριίαγ, γλοέογοὸ οἐ οὐ αέοτγὶὸς 
{Πουρσῇ ἢδ ᾽48 ἴῃ νον ἴΠ6 ἀροαίἢ οὗ δίβρῇθῃ οἷἱυ : 
ΘΧΔΙΠΊΡΙ68 οὗἩ σῇ θοῇ ὁπαΐίαρθ ΤὭΏΔΥ Ὀ6 Β66Ὼ ἴῃ (488 
ῬΗΙ]. 819 ὃς 1250. Βυΐ Θηδ]]αρθ 18 ἃ ἴοο] ποΐ Ηϊ [ὉΓ 
8.1 Πδηά8, ἀηα (Π6 ῥγηςοίρ]6 18 οὔθῃ οὐ ἀδηρδγοὺβ 
ΔΡΡΙΙοδίίοη. Ηδγθ 1 866 ΠῸ ὨΘΟΘΒΒΙΥ ἰοὸ γαϑοσίὶ 
(ο 1. Εογ (ποιῇ 0 ᾿ηβίϑηςοβ οὗ δὴν οἴδοσγ ἀθδίῃ 
Βυΐ ϑίδρι θη ὃὉ6 γεοογάεά ἴῃ δοτρίισο, γαῖ 1 ν}}} 
ποῖ ἔοϊ ον {πᾶ ἢοῸ οἵδπεοσ ἰροῖς ρίδοθ. [πάρρά, 1 
ἢᾶνθ 80 ᾿ΠΠἸΡΥΙΘΒΒΙο (δαί {Π6Γ6 ἀγὰ αἰξιιδίοῃδ ἴο οὐλοτ' 
ἀθδίῃβ; δῃὰ, 1 1 τηϊϑίακθ ποί, Ὦγν. Ποάαγιάρθ 88 
βοΘ  ἤθΓῈ ΘΧΡΓΘ886α (ἢ6 βᾶΠ16 Ορίπίοη. 1 ἤηά, ἴοο, 
(ῃδι ἴῃ {Π18 1 8ᾷιὰ βυρροτγίοα Ὀγ {π6 Ἰοραγῃηθα Η8886]Δδγ, 
δη Ὀγ Ηδιηγιο ἢ 8, Πα ]δίίογ οὗ ψῇου Οὔβογνϑβ {Πα 1 
18 Ὠοῦ ΟΠΪΥ ΡΓΟΌΔ]6 1ῃ 1561, θα οσοηῇγπηοά ὈΥ 8,1. 
42, 4. 90, 81. 
ὙΠ στοϑροοῖ ἰο {86 ρῆγαβϑα κατήνεγκα ψῆφον, [ἰ 

ἸΠΟΓΔΙῪ βρη ῆρθβ, “1 σὰν ἃ νοία (ἀρδίηδί {ποι}. 
Εοτ αὐτῶν 18 ίο Ρ6 τεροδίοἀ τοι (Π6 οσοηίοχί, δηά 
48. σονεογηθά οὗὁἩ {Π6 κατὰ ἴηὴ κατήνεγκα. ΤΠ6 ΘΓ 
Οοιμτηθηίδίογβ, ἰδκίηρ {Π6 ΘΧΡΓΘβϑίοῃ [6 ΓΆΠΎ, ΔΓΕ 
ποῖ ἃ {|| Ῥογροχϑά ἴῃ 1Π6 Ἔχρίδπϑίίοη οὗ 1. Εγα8- 
ΤἸὴ115 {ΠῚ} Κ8 11 ΤΥ 4146 ἴο ῬΑ} 5 σαγγγίησ {[Π6 56η- 
ἰοηςα ἰπίο εβἴδοῦ 88 δχθοιτς!οηογ. Βιϊΐ Ῥδὺ] ἀϊὰ ποί 
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Ῥεγίογηι ἰδὲ οβῆσθ.0 Οἰδουβ, ἃ βὰ [ρ146, (]είΐδη, 
δηὰ Μρηοοβίι8, γοίδγ 1 ἴο ἢ18 σαγγγιηρ (ἢ 6 Β6ηίθηο 6 
το {6 Κοτηδη ργεβιάθηΐ ἔοσ ἢΐ8 σοῃῆσιηδίίοη. Βαί 1η 
{Ππ6 οὯ86 οὐ δίαρἤθδῃ, δὲ ᾿θαβί, 4} τψὰ8 ἀἄοῃθ ἐμπηιμΐ. 
ἐμαγὶὸ, ΔΏΦ πο οοπδοηξ οἵ τῆ6 ρῥτγοβδιάθηΐς δβκθά, οὗ 
δνβη τπουρῃΐ οὗ Τῆδ ΟἾΪΥ τίμα] ᾿ηἰογργαίδιοη 
15 ἰΠδἱ οἵἩἉ Βο6Ζὰ, 6 Π του, ατοί5, ϑομα, ὙΥ 1ἴ81118, 
ΕἸ53η., Ὡοάάν., βαᾶγοβ, βοβθηῃ., Ηείηγ., δηά Κυίη., 
ΨΠ)ο δα 10 τὴ ἃ ρμγαξίξυθ Β6η56, “1 σοῃδοπίοα ν ἢ 
{Π6Π1,᾿" 1. 6. (βᾶγ8 Βρ. Ῥεϑᾶγοθ) ποΐί 88 οὔθ οὗ (6 
υᾶρο8, θυϊ 845 οπα οἵ ἴῃ ογσονα ; ΠΟΘ ΌΥ σΟηθοπ Ωρ 
(0 (ἢοῖς ἄἀθδι. ΟΥ̓ φέρειν δΔῃά ἐπιφέρειν ψῆφον 86. 
ΨΘΓΑΪ ΘΧΔΙΏΡ]68 ἃῖ6 ρτοαυσοα ὈγΥ δγεϊβίθιη. Α8 (ο 
καταφέρειν ψ 1 8668 ῃοΐ ἴο ᾶνθ Ὀδβθη υδοᾶ Ὀγ (Π6 
ΟἸΙα551:ς 8] τυ γιίεγβ, δ 1θαβῦ ἔγοιῃ {π6πὶ (86 Ῥἢ]]ΟΙ ορ 8.8 
Ριοάμοδ ΠΟ ΘΧδῃ 068 οἵ 1. ; 

11. καὶ --α τιμωρῶν αὐτοὺς, ἠνάγκαξϑον βλασφημεῖν. 
Ἴδα τιμωρών, ἐηρέμια ἃ ΓΟΐοΓΒ. (0 δοομγρῖησ. 8668 
Μαίί. 10,:17. 6 νϑγὺ 15 ΒΥΠΟΠΥτΊΟΙ8 ΜΨΙ ἢ κολάϑω. 
566 [,6χ. Χρη. κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς τοίδΓα ἰο 
{Π6 ῥἷδοθ σῇ θγα (Π6 ρυπβητηθηΐ γγ188 1πῆϊοί6α, Πα οἷγ 
16 βδυπαροσιιθ. Τμαίαγη οὗὨ {Π6 ΘΧΡΓΘΒδΙοη ϑυρροδίβ 
(Πδ0 50 στ" γ ἀϊὰ ἢ οἤδβίϊβ (ἢ 6η), 88 ἴο σοπῃηρεοὶ 
{μ6ῖ ποῖ ΟὨΪΥῪ ἴο αδαπάοπ (6 ΟΠ Γίβείδη τε σίοη, Ὀυὲ 
ἰο σμγ86 ἐΐδ παπιὸ ὁΓΓ᾽ Οὐγίβέ. ὅ0 ἴῃ ΨΦοὉ, ““ ουγβα 
αοά δηὰά ἀϊο.᾽) ὙΤΠδί ΟΠ γι βι]Δ 5 σογα (ἤθη, δηά 511}} 
ἸΊΟΣΤΟ αἰοδοεγναγαάθ, υγροὰ ὈῪ ἰογίαγο ἴο ργοποῦῃδθ 
οογίδιη ἔογ5 οδχργοβϑϑῖνθ οὗ ἀριβ6 ον γα 8 {6811.5, δηᾶ 
σοπβαοαιοηΐ ἀοηΐαὶ οὗ 18 ΜΘ β8: Δ 8} 10, 6 Ττῇδυ σα] ]θοῖ 
ποῖ ΟΠΪΥ ἔγοίῃ (ἢ18 ραββϑᾶρσθ, Ὀὰϊ το Ρ]Ιη. Ερ. 18, 
07. (εἰϊε ὃν Οτοί. δηὰ δ εἴ8.) οιπὶ, ργβυηία πη|6, 
6.8 Δρρεα!!δγϑηΐ, οἵ ἱπηρίηϊ ἴ85 ἐπΓ6 ἃ. νἴη0 80Ρ- 
ΡΙΙσαγθηΐῖ, ργείογθα τηδ θα! σοσθηΐς ΟἸὨἢγιβίο ; συογαηι 
Π11] σορῚ Ροβ86 ἀϊσυηίαγ, αυὶ βαηΐ τα νογὰ (ἢ ΓΒΕ 1ΔΏ1 ) 
84 4130 τοι [Π6 [Ὁ] ΟΜ] ρ᾿ ραββᾶρ68 οἰζοἀ Ὀγ ἘΓΙΟδΡΏ8. 
Ἐπδθῦ. Η. Ἐ, 6, 84. (βροαϊκίηρ οὔτ ΑΙοχδηάγιηθ ρο- 
Ρυΐδοο,) Πρεσβύτην, Μ ἡτρᾶν ὀνόματι, συναρπάσαντες, καὶ 
κελεύσαντες ἄθεα λέγειν ῥήματα, μὴ πειθόμενον, ὅτε. ἀγα- 
γόντες εἰς τὸ προάστεων ἐλιθοβόλησαν. 10. Θαυμασιωτά- 
τὴν τότε παρθένον πρεσβύτιν ᾿Απωλλωνίαν διαλαβόντες, 
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κόπτοντες τὰς σιαγόνας, ἐξήλασαν" πυρὰν δὲ νήσαντες πρὸ 
τῆς πόλεως, δῶσαν ἠπείλουν κατακαῦσαι, εἰ μὴ συνεκφωνή- 
σειε τὰ τῆς ἀσεβείας ῥήματα. ἀπά ΗἸΙρροϊγί, Ηοπ!!]. τοῖς 

ἄρτυσι τοῦ Χριστοῦ προέτρεπον οἱ ἄνομοι, ἀρνῆσαι τὸν 
Θεὸν σου τὸν ἐσταυρωμένον. [Ι{ δΔρρθαῖβ, ἴοο, τοι 
Φοβορῆ. Β. ς, 8, 10., {παΐ {Π18 τνᾶβ ΤΊ ΘΓΟΙΥ ἃ τοροι οἢ 
οὗ τῃ6 βᾶπι6 γι θυ [ἢδὲ Δα ὈΘ6Θῃ ρῥτγαςι8ε Ὀγ (Π6 
Ηδαίπθηβ ἰοναγβ {ἰ|6 9678: ἵνα βλασφημήσωσι τὸν 
νομοθέτην, ἢ φαγωσί τι τῶν ἀσυνήθων. 

11. περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς, ““ὈεΙηρ' 6Χ- 
σαραάϊηρὶΥ ἰβέαγίαία ἀρδίηβϑέ (ῃο. ϑοα Μϑϑ. 
ἢᾶνὸ ἐκμαινόμενος : θα  [Π6 Ὀγοβαηΐ γρδαάϊηρ᾽ 158 ΠΊΟΓΘ 
Β}1{40]6 το {π6 αὐτοῖς ΤΟ] ον ηρ ; δηά {πουρῇ (ἰ6 
νοῦ ἐμμαίνεσθαι 15 ΝΘΓῪ ταγθΘ, (Δηἀ, ἱηπἀδρά, 1 8Δηι ποΐ 
ΔΑΓ (ἢδί ΔΩΥ ΘΧΑΙΠΊΡΪΟ οὗ 1 ἈΔ8 γεῖ θ6θη ῥγοάιιοθά,) 
γαῖ 1 18 ἔογιηθα σορι εν, δηα οχδηρὶθβ οἵ (Π6 οορ- 
πδία ἐμμανὴς, δΔηὰ 119 ἀδεινδίῖνοθ, ἃγ ποῖ υηΐγεαιπσδηΐ 
1 {πΠ6 Ὀσδβέ νψιιῖοσθ. Ὦνοίβ., ον ονοσ, οἱίοϑ Ραδυβϑῃ. 
Ατας. ὦ. ᾿Αλκέταν ---- ἀκρατῆ ὃξ ἄλλως θυμοῦ ---- καὶ τότε 
ἥκων ἐξεμαίνετο εὐθὺς εἰς τοὺς Ἤπειρώτας. ὙΠοιμ]ϑί. 
ῷ, ῥ. δθ α. τών δεσποτῶν, εἰς οὖς ἐξεμάνη, καὶ ἐπαρώνη- 
σεν, ΜὮΪΙΟΙ ῥ88θᾶρθ8 Βεῖνα ἴο σοηῆγπι {Π6 τοδαΐηρ 
ἐκμο; ψὨςἢ, Δοσ 411, πιαὰν Ὀ6 186 γι! οὔθ. ὅ66 
1Π6 ποίβ οὐ [κ6 6,11. 1 ψου]ὰ ἤδγα σοπιρᾶγα {)ὸ 
ΒΙΠΑΙΪΔΓ ραββᾶρθ5 ἔγοπὶ Ραυβδῃ. 8, 6, 2. κλεωνύμῳ δὲ 
ἀπελάθεντι τῆς βασιλείας περισσῶς δῆτα ὁ θυμὸς εἷλε 
(γΠογο ἔογ κλεωνύμω ἀπελαθεντι 1 σοῃ]δοίΐῃΓα κλεώνυμον 
ἀπελαθέντα) αἩΡΟΥ 8οϊποά ἠϊΐηι υἱοίοπέϊν. ΑὩα Ῥδιι8. 
18, 2. ὑπερξδέων ἐς αὐτοὺς τῇ ὀργῇ. ! 

11. εἰς τὰς ἔξω πόλεις, ““ (ογοΙσ ἢ ΟΙ1168 ;᾿ 8 (ἢ 858 
τγ)ἃΑ5 ᾿.διηδβοῦβ, ν Ὠὶσἢ (οιηπηθηίζδίογβ, πη 4666, {6]} 8 
15 81} [Πα 5 πιδδηΐ, ἀπα {Πα (ἢ ρΡ] ΓΑ] 15 [ῸΓ [Π6 βἰησι- 
ἴαγ. 8568 ϑιιργὰ νϑσ. 9. Βυΐ ἰδ 15 ΠΊΟΓΘ {Π8Π ΔΏΥ ΟἿ 6 
οδη ἄποιυ; δῃᾷ, ἰηάοοά, (πΠ6 Ὁ] ον Πρ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῊ ἐν 
οἷς 15 ΔάνροΙβα ἴο {Π15, 81η66 10 86 618 ἴο 8]}46 ἴο0 ΠΊΟΓΟ 
{πᾶπ οπ6. ὅ66 (Π6 ποία βαργᾶ ν. 106. Β6βι 468 (88 Βρ. 
Ῥϑδᾶγοθ οὔβθγνββ), 1 80, (ἢ8 ρϑγβθοιιίοη νγἃ8 ΟἾΪΥ 1ἢ 
ἑπέοηοη. 

12, ἐν οἷς, 861], πράγμασι. Ἡμέρας μέσης, 50}. διὰ, 
Ιηβίοδαὰ οἵὗὨ {Π18, Αἰ(ἰσ το β 884 Υ μέσον ἡμέρας, οΥὐ 
μεσούσης ἡμέρας. ὅ66 Τ, Μᾶρ. ἀπὰ Ηεοιοάϊδη. Υεὶ 

4 
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{πὶ ἡμέρα μέση νγᾶϑ ΟσΟΑΒΙΟΠΑΪΥ υϑοα ὈῪ {Ππ|Δ Ατιΐς5, 
ἢ)88 Ὀ6 θη 6ϑίδ Ὁ} 15η6 ἃ οἡ ροβιείνα ῥσγοοΐβ ὉῪ ΑΡγθβοῇ, 
Απηϊπηάν. ἴῃ Ν. Τ᾿ ν. 622, (Κυϊη.) 

14. ὅθε 186 ποῖδ οη 9, 5. 8544. [σαπηοΐ μι σρη- 
ΒΌΓΘ {ἢ 6 ΘΙ ΔΘ ΓΙΥ οὐ βϑοπηθ γοοθηΐ (οτηπηθηΐδίοῦβ (αν θη 
Κυϊΐϊποοῖ), ψῇο τπηαϊπίδιη ἰδῇ ἴῃ ἴΠ6 ᾿πιγοάαοίίοῃ οὔ 
{1.686 εἰγουπιβίδησοθ, ψ Ὠ]Οἢ ὝἜ͵ΓΘ ποΐ πηθηςοηρά δ 
9, ὅ..,. ῬΑ] αοὲς ἐδδ ογαΐον, δὰ αἸὰ ποῖ τθα]} } πϑδγ 
ΔΠΥ ΔΓΓΟΙΪαίΘ νοΐ 6 : δηά 88 19 (ἢ6 ψογάϑ ἐν ᾿Ἐβραΐδι 
διαλέκτῳ, [Π6Υ ΓΘ ρΙθαβαά, νι ποὰΐ ΔΎ ονίάθηςθ, ἴο 
0811] ἰῃ6πὶ ῃοΐ ροῆυσπθ. Βυΐ {Π6 ψΏοΪΘ ογἰοἶβση 15 
80 ΔΙῚ γαγυ δηὰ Ὠυροιοίϊοαὶ, {πὲ 11 οι] τηϑγ ἢῸ 
αἰϊοηίίοη, ἀἸα ηοί 118 ΓΓΟΝΘΟΓΘΉΟΘ ἰογψαγάβ ἰἢ6 τογάϑ 
οὔ ̓ Ἰπϑριγαίίοη ἀδπιαηά {Π6 τηοβῖ ροϊηϊεα τεργοδαίίοη. 
Ηανίηρσ ἰτουοϊοά οἡ (ἢ8 ἰορῖο Ρεΐοσγα δί Ὁ. 9., 1 15 
ὈΠΠΘΟΘΘΒΑΓΥ ἴοῦ 126 ἴο δηΐογ ηἴΐο ραγίουΐατβ. Ὑοὶ 
{π6 γα 15 ὁη6 δριιηθηΐ, δηά {πα (1 (10 Κ) ἃ ροψογίι! 
ΟΠ6, ἀραίηϑί {Ππππ|0 Ὠγροίαβίβ, πο ἤθσα 1 σαᾷπηοί 
ἔογῦθασ ἴο ποίϊςθ, ἡϑδιηθίυ, (6 ΠΟΙ ἐπέογηαϊ ουὶϊ- 
ἄδποο ατιβίηρ ἔγοηι ἰἢ6 “οῦνειυ- αγοοὶ ἑάϊοηι,  Ὠϊοἢ 
σμαγδοίογιζθβ {Π6 ψογάβ οἵ [ἢ 18 Δ αγθ88. ὅ66 νοσ. 16, 

Οη ἰΠ6 δάδρ!αὶ βεηΐθησθ σκληρόν, ὅζο. 866 (Π6 ποίθ 
οη 9. ὅ. 

16. προχειρίσασθαί σε, ““ ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ (0 Δρροίηΐ {π66." 
Ἡρτο {Πογα 18 8η ε]1ρ518 οἵ εἰς τὸ. Οη [ἢ ἴοϊςβ οὗ 
{πΠ6 ψογὰ προχ. 866 {Π6 ῃοίθ οὐ 8, 920. 

16. ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδες, ὧν τε ὀφθήσομαί 
σοι. ΑΒ1{ 18 ἀπῆουϊῦ ἰο σοησεοῖνθ ΟΝ ΔΩΥ οἤδ σδη 
6 ἃ »ιϊηϊδίον" οἵ ψ ἢδί ἢ6 ἢδ5 δθθη ([Πουρἢ ἢδ τᾶν 6 
8 τοϊέπι655), ΜΑΓΚΙΔηα ψου]α ρει ἃ σομημηᾶ δον ὑπη- 
ρέτην. Απά 80 ΠὨοάάγ., ψῆο γϑηθβ 1Ὁ “ ἃ πηϊἰβίοσ 
οὗ (Π6 (ὐο5ρ6! :᾿ ψ]οἢ, Πούγανοῦ, 5668 ἃ νϑγὺ ἔτιρίὰ 
86η86. Βιϊΐ, δίϊεσ 4}}, ἰὰ {π6 Ψψογ8 ὑπηρέτην καὶ μαρ- 
τυρα ΤὮΘΓΘ ἸΏΔΥ ῬΟΓΠΔΡ8 06 δὴ ἢϑηάϊδα18, δηά {ἢ .5 
ὑπηρέτην βἰΔῃ [ῸὉΓ ὑπηρετοῦντα. 

Αμραΐη, δ {πὸ νογάβ ὧν τε ὀφθήσομαι σοι {116 58Π16 
Ἰραγηθα Οὐῖς βία] 68, θυ (485 οἴ θη) οὔ ρμ]αΐη 
στουπά. Ηδθ γϑϑβογίϑ (88 ἀ1ἃ (δϑί6}]10) ἰο οοηγθοΐμγ ; 
τποιρῇ οἔἉ {{|18 ΤΏ6 ΓΘ 185 ο ἡδρὰ, Τῇδ ργοβοηΐ ψογήβ, 
θ681:465 θεϊηρ βιιρροτγίβα ὈΥ 11} (6 ΜΑΝ., θδαγ τς 
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βίδιιρ οὗ ἔλυε 1η {πεῖν βϑίγοησ Ηοῦτον Οτεοῖς 
ἰἀϊο. 448 ἴο {π᾿ ὧν, ἰἃ οὐὔγῇί ποῦ ἴο ἢανα ἕνεκα ΟΥ 
διὰ Β0Ρρ]16ἃ (48 πηΔν Οὐ ἰ05 ἱπη}ρ1Πη6) ; ὕαΐ 1ἰ 15 
ἄγαυπ ἴο {πΠ6 σοημίνα ὈΥ ρστγαπληδίϊοδὶ διίγαςσίοῃ ; 
οἰογν 86 ἰἴ νοιϊὰ ἤᾶνο 8ηῃ δοσυβαίΐνο ψ} ἃ κατὰ, 
ΘΧΡΓΘΒΒΘΩ, οὐ υπαἀογβίοοαά. ὅ0 {Π|ὺ Β6Ζᾶ, ἃπαᾶ οὔ 
Ἐπρ δ ἰγδηβίδίουβ, γαργοϑθηΐ [Π6 δ6ῆ86 σΟΓΓΘΟΙΪΥ 
Θπουρῆ. 
ὙΠ σοδροοῦ ἰο {π6 ὀφθήσομαι, βοπῖ6 τϑοθηί (οηι- 

τηθηΐδίοσβ, 388 Μουσι, Εοβϑηῃ., δοῃίθυβηρν, Κυϊηοοῖ 
(Δηά ρογῆδρβ (δβί61]10), ἱπίθγργος ἐῃυ8: “1 ν|}} 
Γον δ], πηᾶκα ον η," ὅτα. ; ἰαΚίηρ' ὅπτομαι ἴοΓ δείκ- 
ψυμι ; {ἈὸῸ (ἢ6 ΗΘ. ΓΡᾺ ἴῃ 18. 40, 6. Βυὲ (ἢΐ5 ἰ5 
ΒΑγβἢ, δηὰ ὑηψδγγδηιθα ὈῪ ΔῺΥ δυϊπογίγ. [{ Β66π|8 
Ὀοίζοσ ἰο γοίδίη {{Π|Ὸ σοι πο 1Πἰογργοίδιοη, “ 1 5}8}] 
θῸ 566η," ΟΥ ΓΔΙΠΟΓ, “Ὑ 1 84} 06 γεουοφαϊοά ἴἰο [ἢ 66 :᾿ 
88 ἴῃ 18. 80, 2. καὶ ὀφθήσεται ἡ δόξα κυρίους ] ΤΩΔΥ, 
ἴοο, δ6 υηἀετγβίοοά Ὀοίϊ, ργἱπιαρὶΐψ, οἵ [Π6 ρεγβοηδὶ 
ΔΡΡΘάγδης68 οὗ (γδί ἰο δι] (866 18,9. 99, 18. 28, 
11. 2 (ον. 12,1 ὃς 2.), δηά, δοοοπάαγὶΐν, οὗ (Π6 τονε α- 
«ἴοη5 ψνῃ!οἢ ψογα νουσἢβαίρα (0 ἢΐπὶ; δη, ρβἜΠΟΓΔΙ]Υ, 
{6 εἴσοδον οἵ {Π6 ΗοΪγν δρίτγιε δη!Πρῃιοπίηρ }}}85 πη! Πα. 

17. ἐξαιρούμενός σε ἐκ, ο. ΤΠ ΘΑΓΙῪ δι ποτα 
ἴοτβ δχρίδιῃ, “" δἰ νογίηρ ἴσο. Απηά 80 Αεςίβ 7,. 
11. ἐξείλετο αὐτὸν ἐκ πασών τῶν θλίψεων. ὅ66 (Π6 ποία 
Οἡ 12, 11. 28, 47. δὸ αἶβ8ο νογ. 2. ἐπικουρίας τυχὼν 
τῆς περὶ τοῦ Θεοῦ. Βιιί πηοϑί τοσοηΐ (οιηπηοηίδίογο, 
(ἔτοπι ποῦς.) δχρίδίη 10 οἦοοδο, βρραγαΐο, ΜὮΪϊςἢ 
Β6η86 ΠΟΥ {Π1ΠΚ ΤΠΟΓΘ ἀργθοδῦ ]6 ἰο {6 σοπίοχί. 
“«Ἐὺῖ (βαγ8 Κυΐῃ.) Ῥαὰ] γοϊδίθββ ψῃδὲ Αηδηΐδβ πὰ 
8814 ἰο πὶ Ὁ (6 σοπηπιδηα οἵ Οοἄ; ψῆθηςΟ, 8 
9, 1δ., οσσυγβ {Π6 ΘΧργοϑβίοῃ σκεῦος ἐκλογῆς μοι ἐστιν 
οὗτος τοῦ βαστάσαι," ἃς. Απηάὰ ἴον οἀχϑδιηρίαοβ οὗὨ {ἢ 5 
1.856 οἴ ἐξαίρω {ῃΠ6γ τείοσγ ἰο. δαί. 88, 11., 0ο0 86, 91., 
15. 48, 10. Ϊ]Ιηάρρά, ἴῃ {πΠ6 (]Δ558108] ψΥϊογβ ἰἰ 15 ἴτο- 
΄συαρηί. Απά, ὕροῃ ἰ{6 ΠΟ] 6, {{}18 Βθθ 8 ἰο ὃθ {86 
{ΓΌΘΓ ἸΠπ ογργοίδιη, 88 θθῖηρ, ΟΥ̓ ἴαγ, (Π6 τηοβῖ βυ]- 
ΔΌΪΘ ἰο [ῃ6 οσοηίοχί. Τῇθ ψογὰβ ἃγθ ἃ ἤΠιγίποσ υη- 
ξο! τπρ οὗἨ [Π6 1466 1ῃ νϑσγ. 16. προχείσασθαι σε ὑπη- 
ρέτην, ὅσ. Τα 86η86, {Π6ΙΘΌΓΟ, τηὯγ 6 {δ5 6Χ- 
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ΓΟΒΘΘΩ͂ ; ““σΠοΟΒΙηρ᾽ ΟΥ δοϊϑοϊίϊπρ (66 δβϑρθοία!ν, οὗ 
81} {π6 ᾿ηΠαιΔη18 Ὀοΐἢ οὗ {πΠ6 968 δῃὰ Οϑῃΐξ]θβ. 
Εον ὈΥ εἰς οὖς 1 ψουϊὰ υηἀεγβίδηα ποῖ τρθγαὶν (ἢ 6 
ἔπέέξογ, νὶζΖ. {πΠ6 (ἀὐοη {1168 ({ῸΥ [118 σοτη χη ϊβϑίοῃ ψγἃ8 ποί 
85 γϑῖ Θϑρθο8}}ν το {Π6π1}, θὰϊ δοέ, ὑζδιυδ απ Οθη- 
ἐϊίθ5 ; ἃ8 ἈρΡΘδιβ ἔγοῃῃ νϑῦ. 20. δη 9,15. Αηά εἰπὲ 
{Π6 Αροϑί]β 80 υπάογβίοοα ἔθ ψογάβ 18 ρ] δίῃ ς 81η.6 
Ψ ΠΘΓανεσ 6 ψθηΐ ἢ6 ραϊά ἢ18 3 γ5ὲ αἰϊϑητθη ἰο (Π8 
δον." 

18. ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν. ΒΥ ὀφθαλ. ἰ5. πηοδηΐ 
ἢρυγδίνε!υ μεπά; 8ἃ5 ἴῃ Ερῆἢδβ. 1, 18. ὀφθαλμοὶ τῆς 
διανοίας. ΉΘΥ }ι.8ὲ δῖον (Ὁ]]|οὁνν ὑρ {Π6 ἱπηασθ. Οη 
σκότος ἀηῃἃ Φώς 1ὴ {ἢ|18 86η86 866 560}. Τ,οχ. 

18. καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ ἸΣΣατανᾶ ἐπὶ τὸν Θεὸν, ““ αηὰ 
ἔτοτη {Π6 ρονψεν οὗ δαίδη δῃά βίη (ἰποϊυάϊηρ ἸΔοἸδέγΥ 
δηα νἱοο οὗ ἀνθοῦν Κη), Ὀσουρί ἀηΐο οροάϊθηςα ἰο 
{ἢ6 {τὰ Οοα δηᾶ υπίο νιγίι6.᾽᾽ Τοῦ λαβεῖν, 50}: 
ἕνεκα, ἱ. 6. “ἴῃ ογάοι (Πδὲ [ΠΟῪ ΤΩΔΥ ΓΘΟΘΙ͂ΝΘ ΤΟΙ 880 
οὔ 8ἷη, δῃὰ δῃ 1πἰ)δγιίδησα διηοηρ᾽ {Π6 881 η08, ὈΥ Θῃ)- 
ὈΓΔΟΙΏρ᾽ ΠΥ ΓΑΙ ρΊ ΟΠ." ὅ66 (6 ποί οἡ Αςίβ Φ0, 82. 
Απά οἡ τῇ πίστει εἰς ἐμὲ σοιηραγα (Ο]ο88. 1, 12. ᾿ 

10. οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τ. ο. ὁ., “41 ψ 88 ποί αΪ15- 
οδοάϊεηι ἰο. Α΄ οἰεραηί ἐέοξε5. 1 10 18 τοιηδιϊοα 
Ὀγ Οτοίίαβ, " Τὰπὶ ροΐθηῃϑ 114 νοσδίΐο ϑηθῃ ἤρθη 

- δαϊπιοθαῖί οἱ οὈϑίϑίθηα!ι ροϊθηςμδη. Ὠ 68 ᾿ἰθογὰ νυ]ΐ, 
οὐβοααΐα, ἤθη ςοδοία." Ὅθεν 15 11] γτθηἀογοά ὃν Ὠοά- 
ἰτίάρο, “ ἔτοπι (πδῖ {{π|6,᾽᾽ δἀἄηῃά Ὀγ οὖ ΕἸ ρ] 5ἢ ἰγϑηβ- 
ἰαϊονβ τυλεγοροα. [1{ 85 Ὦ6ΓΟ, δηά οἴξδθη οἰϑανἤθγα 
(45 Μαῖϊ. 14, 7.., Η6Ὁ. 2, 17. 8,1, 7, 28.)}, δὴ ἐξία- 
ἐΐυο, οἵ οὐποίμαϊσα ἴοτοθ,. ἀῃὰ ἴὯΔΥῪ ὑὕδ τϑηδογοά 
εὐδογε γε. ' 

ἘΠῚ 5 κιαίοἰσυδὶν τεπιδγκοὰ ὃγ θοϊάγιάρε, (μαὶ ““(Ππουρὴ (ἢ σομΣ- 
ταἰδϑίοηβ ἴο ἴῃ6 Αροϑβί]ε8, (Ματκ 16, 15. Μαῖϊ. 28, 19.) δπὰ (ἰ)ς το 
Ῥδυΐ, ΕῚ6 νῦν δχίεηβῖνθ, γε ἢ θυ ννογα μοί αἱ Βῃγϑῖ ἔν αηἀετοιοοά 
Υ ἴποβα ἴπαί γεοεῖνοα (ποτ; δηά Ῥδῃ!, 88 νγὲ]} 28 ἴῃς Ἴννεῖνθ, 
τρῶς Ρουθ ρ5 ̓τηαρίηα (παι 1Ε δὴν Οεπ 165 νάγ σοπνεγίθα, (νὨ] οἢ, 
10 ὃὈ6 8.16, ἴΠ6 Αροϑβί165 4}} εχρεοίδα τυ] τἰϊ 465 νου] Ὀς6,} (ΠΟῪ Ὠγεῖϑὲ 
ἤτϑὶ ὃὉ6 τϑοεϊνρα ἱπῖο (6 Ψ6ννϑἢ Ομ γΟ ἢ ΌΥ οἰγουμπλοίβίοη, δηα ἐῆοι 
ἱπῖο (6 Ογίϑιϊδη ὈὉΥ Ὀαρίίβεῃ." 

ὁ 80 Ἡετγοαοί. 6, 108, 11. οἱ δὲ οὐκ ἤἠπίστησαν, ἀλλὰ, ἂσ, νγγ»ῆόΓγε 
18 ΨαἸεΚηδοΥ δον, ἀπιστῆσαι 15 υϑει ὉΓ ἀπειθῆσαι. . ᾿ 

ΨΟΙ,. Νν. Ο 
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20. τοῖς --- εἰ» πᾶσαν χαΐραν τῆς ᾿Ιουδαίας, ““ ἰο ἐπο86 
μηΐο, 1. 6. ἰπγοιισἠομέ 4}} ἰῃ6 ἰδηι." ᾿Απαγγέλλων 
μετανοιεῖν, “1 ἀρ] Ινοτοά (18 πγηθββᾶσθ, {Πδ| {Π6 Ὺ 5Βῃου α 
τοροηί." Ἕνεκα τούτων, “ΟἹ {{Π686 Δοσομηᾷϑ ; ν]Ζ. 
οἢ δεοςουπὶ οὗ ΠΥ τὺ ἢ θθρ, ἴῃ {Π|686 γεϑρθοίβ, {Π6 
᾿η]αποίίοη οὗ [6 [ογα.᾿" 

ῷφ, ἐπκικουρίας οὖν τυχὼν τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ, ““ θείηγ, 
μοιυϑουοῦ, βιιρρογίϑα ἣν (Π6 1)νίης «αἰά." δυοῖῦ 1 
σοησοθῖνα ἴο Ρ6 ἰἢ6 86η86 οὗὨ οὖν, δηά 50 [{ 15. υηάοΓ- 
διοοά Ὀγ Ποάἀάτγιασθ. ΤΠπουρῇ ἢ ταν ἢανα ψῇἢδέ 
δ  ]ΘΌΒΏΘΓ 681}8 {Π6. δεδειηιμέϊυθ ζογοα, 1. 6. ζαπι υθγο. 
Τυγχάνειν ἐπικουρίας 18. ἃ ηοΐ τηΐγοηθδηΐ ρἤγδδ6, οὗ 
νν Ὠιοἢ ὨυΠΠΘΓΟΙ8 ΘΧΔΙΡΪ68 ἅτ διἰἀυςσοα Ὀγ ΕδρΠοὶ, 
Ἶνεί8., Δηὰ Κυρξκα. 

φῷ, ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα. ϑανοτγαὶ τεσοπὶ 
Οὐοιππιειδίογβ, ἃ83 ΚυρκΚα δη4 οἴἤοῖβ, δχρ δίῃ ἕστηκα 
“1 δῖη 588 ;᾽᾽ δηά ἴΠ6Ὺ {π|ηκ 10 τοίδεβ (ὁ {Π6 ἐσει- 
ρῶντο διαχειρίσασθαι αἱ νεΓ. 21. ἤϊσταθαι, ΚΥρκε οἢ- 
Β6ΓνΘ8, 18 Ορροβϑά ἴὸ πίπτειν. Απηά ἢ6 γοίξβϑβ ἴο Αροαυ. 
14, 8. 18, 2., ἀῃά οἰΐε8 ΡΊυί. 2, 201. οὐ γὰρ οἷον τε 
τὴν Ρώμην πεσεῖν, Σπικίωνος ἑστώτος, οὐδὲ ϑῆν Σκιπίωνα, 
τῆς Ῥωμης πεσούσης. Ηὸ τηϊρῇΐ πᾶνο δἀαρά 5. 102, 
206., ψ ἤογα μον νὴ 18 ὀορροβϑά ἰο βδέαπώ , Ῥτον. 19, 7., 
18. 82, 8. Αῃά 80 ἴῃ πηδᾶν (Ἰδβϑβϑίοαὶ ρᾶββαρθϑ [ο 
Μ ἢϊσἢ 1 σοι] ἃ ἀρρεα]. Βυΐ, οἡ δοοοιηΐ οὗὨ {ἢ6 {0]- 
Ιονίηρ Ψψοιὰ μαρτυρόμενος, 1 ρτγοίογ 6 σοϊηπΊιοῃ ἰη- 
ἰογργθίδίίοη οοπέέπμθ, ρμεγοδῖϑέ, Ὑ ΙΟἢ 18 δάορίοα Ὦγ 
ἹΜαγκδηα, νγῆο σοιηρ8Γ68 ἕστηκα κρινόμενος ἴῃ ν6Γ. Ό., 
δῃηῃα Ηρ. 12. Αοἰϑβ 1, 11. 

22, μικρῷ τε καὶ μέγάλω. Α ρορεζαν' ρῆγαβθ, ἀ6- 
ἀρ σο οἰ μεν ἈὐΝ οὗ Ἔν σῪ βογί, γοιιηρ 8δηά οἷά, τοῖν ἀπά 
Ροοῦ, διρῇ δηΐβ ἰοιν. 

22, οὐδὲν ἐκτὸς, ἄςο. Τῆς σομϑίγιοἰϊοῃ ΤΥ Ὀ6 
1.8 ἰα1ἃ ἀονη : λέγων οὐδὲν ἐκτὸς ἐκείνων ἃ οἱ προῳφηταὶ 
ἐλάλησαν μελλόντων ([ὉΓ μέλλοντα) γίνεσθαι. Νον 
εαρι ἀβοπα 18 [0Γ μέλλοντα ἴῃ σΟΠΙίΟΓΙΩΠΥ ἴο ὧν. Βρ. 
δᾶγος ψουϊά οδης6] καὶ Μωσῆς, νῃοἢ Πα βυβροοῖϑ 

ἴο 6 8η πο ροϊβιίοη, βίποθ Μοββεβ 18 ἤθγθ τη θηεοηθᾶ 
αἴξρν (ἢ ργορλεέα, ἴῃ [6 πουσιθογ οὗ ν ἢ ϊοἢ ἢ σουἹὰ 
ποῖ θυΐῖ 6 ᾿ηο]υάοά ; δηὰ ἱῃ υϑγ. 27., ψβοσο (Π6 
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Ῥνορδοίς ἃτὸ ἀραϊῃ τησπιϊοπθά ὈῪ Ῥϑυΐ, Μοβοϑ᾽ Ὠ8Π16 
15 οἵηξίο. Βιιὲ ἰἴ ἀοα8 πού ἔο] ον θδοδυβ86 Μοββ68 18 
τηδητοποα αὐἶεν τἢ6 ργορἤθίβ {παὶ Πα 18 ἱποϊυἀεά 
δῃοηρ (ἢ 6Π|: ΠΑΥ ἢ6 18 ΓΙΠΟΣ σοηβιάογοα αϊδβιϊηςΐ 
ἔτοιη ἰπθ ; δηα ἰἢπ.5 {6 καὶ Βῃου] θ6 τοπάογοα πα 
ουθ ; ἃ8 ΔρΡΡΘΔΓΒ ἴτοῖα {Π|6 ροβι(οη οὗ [6 ψογάβ καὶ 
Μωσῆς. Α5 ίο Μοβα8 ποίΐ δείηρ τηδηςοηρὰ δὲ νου. 
4η., (δὲ 88 ποῖ Ποαθββασυ ἔλῤογο Ϊ]Ιηδθοά, 1 δῃηὶ 
ΒΟΓΓΎ ἴο οὔϑογνα ἰἢαὶ τηοδὲ οἵ εἶϊ6 οοη)εοίπεγεα οὗ (μαι 
Ἰβεαγῃθά δηΐ Ὄχοο]θηῖ ργοίαϊθ ἃγα βοάγοοὶυ [685 ἔγινο- 
Ἰουβ {δὴ {Π18. δηα αἴβργδοθ ἃ ψόοῦκ ψῃ σῇ, 1η οἰδος 
Τοβρϑοίβ, ςοηϊδίηβ ῥγοοΐβ οἵ Ὧ0 ογάϊηδγΥ ογυάιοη 
Δη6 δου 6688. 

43, εἰ παθητὸς ὁ Χριστὸς. ἮφδΓα ἀρϑίη (85 δί ν. 8.) 
Ψ6 ἰᾶνα εἰ ἴον ὅτι. Παθητὸς, δοοογάϊηρ ἴο {Π6 υδι8] 
ἔογοβ οἵ νϑῦθ8]}8 1 τὸς, νου] 5] Υ “ΠΟ 18 σαραδίς 
οὗ βυβογηρ.᾽" Απὰ 580 ἴῃς Ψυϊρ. ραοσοϊδὶδδ. Βαϊ 
Ποτθ ψ6 πγιιδί τηἰ6 ψ 1} (Π6 ἰάρα ΟΥ̓ ““σαη 5υβογ᾽ 
(αὶ οὗἩ “ωὐέ, ἡμιδέ βυβίδγ." ΤῊΙ8 18 γραυϊγοά Ὀγ {6 
σοηίοχί, δηἀ σοπῆγπιοή Ἵ ΓλΚα 24, 25 864. οὐ ταῦτα 
ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν. ΝΟΥ͂ ἢ]8 ψ)ὰ8 416 ΠΟΠΊΓΑΓΥ 
ἴο {Π6 ποίϊοῃβ οὗ {πΠ6 ον 8, ψῆο δχρεοοίοάᾷ, ποί ἃ 
δι )ενίης, Ὀὰϊ ἃ ἐγμοπρὴϊης Μεβϑίδῇ. 

28, εἰ πρώτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρών, “ Δη4 Β8 (Π6 ἢτγϑί 
ψῆο, δήϊοσ γοϑυγγοοίίοη ἔγοιῃη (6 ἀθδα, βου !ὰ δη- 
ΠΟΙΒ6Θ 8η4 ρτοιηυ!ραίθ ἰσῃξ δηὰ Κπον]εάρα ἰο {{|6 
Οὐομ 1165. 501,18. ἀρχὴ πρωτότοκος ἐκ τών κεκρῶν. 
1 (ον. 1ὅ, 45. ἀπαρχὴ. ΒΥ Φώς τῃηὰᾶγ θ6 υπηάεγβίοοά ηοὲ 
ΟὨΪΥ ἀποιυίεάσο, ἰτὰθ δηα βδ᾽ υἴϑγν ἀοοσίτπθ, θυΐ ἤρα- 
ταῖνοὶγ (6 λωρρῖπο85 {Π 666 τϑϑ  ηρ, ὅδ ὅ6ἢ]. 1,6 Σ. 

24. μαίνη --ς τὰ πολλὰ σε γράμματα εἰς μανίαν 
περιτρέπει, ““τηυοῇ βίυαν 15 ἰπγηΐηρ ΟΥ̓ ἀγίνίῃρ (Π66 
ταδ.᾽ Οἱ τῇδ ἰπίογργοίδιίοη οἵ (ῃ6 ψογῇ μαίνῃ 
Οὐοππηδηίδίοτβ 8.6 Ὠοΐ ἃρτθεά. [{ ἢα5 θ6θῃ ἰοῃρ 8 
ἐανοιυτγὶῖα ποίίοη ἴἢδι (Π6 νοῦ ἤθγο ἀθηοίρβ ΠΟ τΟΓΘ 
τ1ἤδη “1Ἃο θὈ6 Πυγγιοα ἀνα ν Ὁ δα ἢ 81 85Π| : [ἢ ῥγοοῦ 
οὔ ψνῃϊο ΒΟ] θη 6. οεἰΐθ8 [μλισίδ 1, 44. ὅ66 8150 
Ἴμοχ. Χϑηορῆ. ἀπᾶ {ἢ ]8 ἘΠΉΠΕ ΩΝ Ἱρἢς 6 
δαιγϊιοα 161| ΓΘ ποΐ ἔογ {πΠ6 [Ὁ] ον ηρ; νογάβ, τὰ 
πολλὰ γράμματα εἰς μανίαν ἔων ἕρο ΠΟ οϑίλ. 

ο 
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δ] 158} (ἢ σοπμηηοη ἱπίεγργοίδιίίοη, γοίαϊποᾶ Ὀγ Ἡοίητ. 
δηὰά Κυΐη. ΝΟΥ͂ 1’ Πᾶ5 θαθῆ {6 ορίηϊοῃ οὗἁ {Π6 
γΌΪ ραΓ ἰη 41} ασοϑ, (δἰ ἀδνοίθα δἰἰθηθοη ἰο πιθηϊδ] ΟΣ 
δρ᾿ Γι4] ρα γβυτ8, (6 πα8 ἴο τηδάη658. Δηά, ἴῃ {ΠΠπ᾿π8ἴγὰ- 
τοη οὗ [Π|5, Κγρκα δηὰ  εῖβ. δάάιιοθ πα] Θγοῦβ ρᾶ8- 
ΒΆρ68 ἔγοπι [Π|6 ἀἐϊαδοίοαι ὙΤΙΓΘΓΒ, οὗ ψ ῃ σῇ (ἢ 6 [Ὁ]]ον- 
ἱηρ' ἅΔΓ6 {Π6 τηοϑὲ ἱπηρογίδηϊ. [1 υςοΐδη, ϑο1:ο. 8. σὺ δὲ 
ὑπὸ τῆν ἄγαν παιδείας διέφθορας. Ῥοΐγοπ, 48. δαϊηηι8 
(6 ῥγῶ ᾿ἰτῖογαβ ἔδίυυπη 6886. ΕἸγρ. ΗἸΡρΡοὶ. 954. 
βάκχευε πολλών γραμματών τιμῶν καπνοὺς. ΤαΑΓγραπι 
Φοπαίμδη. οη Νυιη. 2, ὅ. Βι ΘΠ --- αὐοα ᾿Ώ8ΔΏ0.8 
6586 οὗ τὰ] πα ΐπθπὶ βαρίθηϊ δύ. ΤὭρορηῃ. 
ΑἸδρη. 8. Ρ. 104 ο. ἑπαρίστερ' ἔμαθες, ὦ πονηρὲ, γράμ»- 
ματα ἀντέστροῷεν σοῦ τὸν βίον τὰ βιβλία. 5ο ἴπΠ6 ΑὉ- 
ἀογιίοβ τηουρσῃΐ οὗ τἘποῖγ σα γαίθα σουηίγγηδη  6- 
τηοογαβ; δηἀ (ἢ πψιτοῖθ ἴο ΗΙρροογαῖίθϑ : οὗτος, ὑπὸ 
πολλῆς τῆς κατεχούσης αὐτὸν σοφίης" νενόσηκεν, ὥστε 
φόβος οὐχ ὁ τυχων ἂν φθαρῇ τὺν λογισμὸν Δημόκριτος, 
ὄντως δὴ τὴν πόλιν ἡμῶν ᾿Αβδηριτών καταλειφθήσεσθαι. 

Ὁ ψου]ὰ ΔρΡΡΘᾺΓ (888 Ῥοδάπάρο) αυϊ6 ἀὐϑυτγα 
ἴο Βοβίι5, ἰο Πϑδὺ Ῥϑι}] (48 Πα αἱά 1η {6 ᾿α8[ βδηΐβῃςα 
οἵ ἢ]58 δρθοςῇ) (|| οὗ ἃ ταβυγγθοίίοη Πότ {πὰ ἀοδά 
ΔΟΘΟΠΊΡ 5Π66 1 εἶδ ἃ8 ἴῃ6 ἢγβί- [γὰ 8, ΟΓΥ ῥγοϊθηα 
{π8: ἃ ρόζβοη βῃου ἃ σοπιθ ἔγοτῃ [ΠΠ|6 ὧὗδίυς, ψἤοπὶ ἢ6 
Ἰοοκαά προ 88 ἃ Ὀᾶγθάγουβϑ ηδίϊοη, ψῃ0 83ῃου] ἃ οη- 
Ἰρη θη ἢοῦ ΟΠΪΥ 18 οὐ ἢ ρθορΐθ, θυ ἀνθ {Π6 Θβη- 
ἐϊεε ἴοο, 8η4, ἀπιοηρ᾽ {Π6 ταβί, (ἢ6 ρο] 6 δηὰ Ἰεαγηθά 
Ἀομηδη8 δὰ αὔθοκ8. ΤΠ18, ἴῃ σοη)]αποίίοη ὙΠ} 
Ὡἶδί αι] Πδά βαϊά οὐ γοϑυγγθοίίοῃ, ψουἹὰ 68 ἃ Π84}{ὰ 
{Ὠέπῖκοῦ, 6 848 Εδβίιβ ΔρΡΘΔΓΒ, ἴο ΘοποΙ 6 τουπα ν 
τη Π6 Ψὰ 9 ἃ ν᾽ ἮοΠΑΓΥ Θη[Πι18188}.᾽ 

Πολλὰ γράμματα, του]ίεε 1 γοο, ᾿ογαίαγο, ᾿δδγῃ- 
ἐπρ, το δἰζθηζίοη ἕο βίυἀν. Ἰ)οδάγιαρο, δί0]2Ζ, 
Ἡδεἰηγιοἢ 5, ἀπ Κυΐη., πΠοτνογ, {ΠΠΠΚ {παὲ ὈΥ γράμ» 

αἰ ἅτὸ (Ο 06 υπήοτγβίοοα δοοΐο; ἃ5 1 ἸΏΔΗΥ Ρδ 588 6768 
οὔτ ΟΙἹά Τεβίδιηθπξ; οχ. ρὺ. 1 Μδαςο. δ, 10. δι}. 
δ, 1. 8, δ, 10. 18. 924, 11. Ὅλη. 1, 4. 701. 7, 14. 
ὙΠ6ΓΟ ΕΥ̓ γράμματα ἀγα τηθδηΐ [6 β5δογθα ΒοοΚ8 οὗ 
ἐπε 968. Απά {ποὺ δυρροβο (πᾶς θαυ ἀδνοίοά 
τυ σῇ οὗ Πιί8 50ΠΠ 0 Ὺ σοηΠηθμμθηὶ ἰο τοδάϊηρ, δπά 

' 
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ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ οοπιπιθηέαγο5 οη ἐδο Οἰάᾷ Τροίαπιεηξ. ΤΉΪ5, 
Ὠονονογ, 866Π|8 ἴ00 Ὠγυροίμοίιςα!. ὙΤηδ Ταοὲ τῆλγ 
Ρα ἰγυο, νυ 1 οαηῃοί {πιηῖκς τῃαὶ Εδβίι8 ὮρΓο δάγνοσίϑ 
ἴο 1. 1 νουἹὰ ὑὕ6 ποῦ ᾿ΠΚοὶγ [ἢδὲ Πα βῃου]Ἱὰ 88 
γράμματα ἴῃ [6 56η88 ἰὴ ΨΈΙΟΝ 1 50 ἔγρΘαΌΘΠΓΥ οὐ- 
συ ΓΒ 1η 1η6 Οτοοθκ ΟἸδββίοδὶ υγιῦαγϑ ; ΘΒρΘΟΙ ΑΙ γ 88 ἰΐ 
ΘΧΔΟΙΥ σΟΓΓΘΒΡΟἢ 5 ἴο {πΠ6 1,Δεη ἰἀϊοιη ἐξόν. 

ὧδ. οὐ μαίνομαι. Ι͂ῃ {Π15 ΔΏΒΜΘΙΓ {Π6γ0 18. 8 80- 
Ὀγβίηρ' χίαγα οὗ ἀἰρσηΥ δῃα ΘΠΟΓΡΎ, οδ᾽ουϊαίοά, 1η- 
αἀε6α, το᾽ σοτῃρ!οἴοὶν γεΐμπϊ Ἐδϑίυϑ᾽5 οἤδρθ. Σω- 
φροσύνη τηυβὶ (Καΐη. οΟὔβεγνθ8), ἃ8 θοίηρ ορροβοά ἴο 
μανία, δΓα ΒΙΡΌΠΥ (Π6 πιθηδ δαηα: δηαὰ 80 εἶβ6- 
ΜΏΘΓΘ; 88 ἴῃ Ῥἢανογίῃ. μανία ἀντίκειται σωφροσύνῃ. 
Ἰβιάον. 1,. Φ. (οπίγον. 12. Ποιηθηϊἃ ΓΒ δβί βαηϊίδιὶ 
σοῃίγασια. ΤΊ8 ὃ σωφρονῶν 15 ἴῃ Ματκ 1δ. ορροδοά 
ἴο ὁ δαιμονίβομενος. ϑθανογαὶ ΟΥΘΓ ΘΧϑΙΏΡ6Β ΤΏΔΥ ὈΘ 
[ουπά τη ΕἸΒηοθ τ᾽ 8 Οὔβ8. 5.1, 144. Οη ἀποφθέγγομιαι 
866 [6 ποία οἡ Φῷ, 4. 

26. ἐπίσταται περὶ τούτων, “Κηοψείῃ οὗ {Π|686 
{Π]ηρ5 ;" νἱΖ. οὗἩ ἰῃ6 σγυοϊβχίοη δηά γοϑυγγθοίίοη οὗ 
6805 ; 88 4180 οὗ ἢϊ58 ἀοοίτηθ ανίηρσ θ6θη ργοιηἶ- 
σαϊδα οί διιοηρ 96᾽}8 δηὰ (θη 68, δηὰ οὗἉ ἰῃ8 
Ῥτορμεοίβ μανίηρ ρῥτγοαϊοίοά οὗ ἃ ϑδανίοιγ, ψἢο βῃου]ά 
ςοηΐδε στοαί ἔθ] ἰοϊγ. Παῤῥησιαϑόμενος, 1. 6. σοηῇ- 
ἀθηίν, ἔθαγ θβϑῖγ, σψιτδοιΐ ἔδαγ οὗ θείης οὔαγροα νι 
ΔΡΒΌΓΑΙΥ ογ τπδάηθββ. (Κυϊη.) Ἐν γωνίᾳ, ἔπ α ο07- 
6. Δ ροριυΐᾶγ οὔ ργονογθιαὶ Ἔβχργθβϑβίοη δηυϊναϊθηξ 
(0 ἐν κρυπτῷ. Οὗ {18 Υ εἴβ. οἰξ6 8. ΠΠΔΩΥ ΘΧΔΙΠΊΡ 68 ; 
848 (δ]6η, φιλοσόφοις μὲν οὖν ἐν γωνίᾳ καθημένος ἀμαρν 
τάνειν ἐν τῷδε ταχ᾽ ἂν τις συγγνοίῆ. Αττίδη, ΕρΙιςοί, Φ, 
12. ϑδεηθοδ 26. Μυ]ία {|ὴ0τ1᾽ ηοη 1Ἰσϑηΐ, αιφ Πιιη11]1- 
ΤᾺ 8 οὐ ἐπ αηριίο Ἰδσθηιθι8 ΠΙσοηὲ. Ρ]υΐ. 2, δ16 8, 
Το νοῦ 1 δα διίοηγβ. Ηδ]. 1, 460, 424. οὐδὲ εἰς 
ἀφανὲς που καταδὺς χώριον, ἀλλ᾽ ἀναφανδὸν. 

27. πιστεύεις, βασιλεῦ ᾿Αγρίππα, τοῖς προφήταις; 
οἶδα ὅτι πιστεύεις, ““ Κίηρ Αρτῖρρα, Ὀδ6]Θνοβί ἔδοιι 86 
ῬτορῃοίβὉ 1 Κηον (Πδ0 ἰῃου θε]ονοϑι,᾽ Ὴ5 ρ88- 
ΒΆΡ6 ΤῊΔῪ Ὀ6 {ποιρ ΐ, [ἢ Ἔν ΘΓῪ {πεν ΟΥ̓ πο ψγίιηρ, 
Θαυδ] ἴο δὴν {π]ὴρ ἰο ΡῈ ουπὰ ἴῃ 1)επηοβί θη 68, ΟΓ 
ΔΩΥ͂ οὗὨ {Π|0 ἀποιθηΐ ογαίουῦϑβ. 
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. Οατοίῃυβ δπὰ Ργίοβιυϑ οὔβοσνο [ῃδὲ {Π6 1πίογγορά- 
(ἰση, δηὰ ἱπηηοά ἰδία ἀπδισοῖ" ἴο ἴϊ, ἰ8 ἔγθαφυθπὶ Ὀο(ἢ τη 
οΥ̓αἔϊοηδ, Δ ἃ Θη γε! 8] ρτῖναῖο Δ(Δ6165868 ; Ἐ 6Χ. ΡΓ. 
Τκιοίδη, Π)14]. Μοτγοίγ. Τί φῆς; ποιήσεις ταῦτα; ποιήσεις 
οἶδα. ῬΙΊη. 1.,. 9. Ἐρίβϑι. 12. Νυπαυδπὶ ἔδοί811 αιοά ἃ 
αἰγὶ ΘοΥΓΙΡῚ ροββοεῖ ἢ ἔδοϊϑίὶ ἀϊοο. Ο(ἱς. 1. ἀθ Ναῖ. 
6οῦ. Δῃ ἰυϊ] π|6 5ἰπη116πὶ ρυ 88 6586, 8 (υἱ 1)ευπιῦ 

ΡῬτοΐδοϊο ποῇ ρυῖϊα8.. 
- ἼΠΙ5 πα δροβίγορῃβ τὲ πᾶν τηδάθ ἃ ἀδθρ 1π|- 
ῬΓΘΒΒΙΟΩ Οἡ ἰἢ6 Κίηρ, ψῆο, 88 ἢ6 νὰ8 (Πουρἢ ἴο Ρο5- 
4658 ΠΟΠΒΙ ἄΘΓΆ]6 Κηον]οάρσο οὗ {πΠ6 ει ν]8ἢ στο] ρΊοΏ, 
80 Πα Ψ͵δλ8 ῬγΟΌΔΟΙΥ ποῦ ψἸΤΠου 5076 ΒΘΓΙΟῈΒ ᾿ΠΠρΓΘ85- 
ΒΙοη5; δηΐ, δἱί 84}} ὄονοηίΐίβ, ψα Κηον (πδί ἢ6 ψ85 ποῖ 
᾿ηἰδοιϊοα τι (6 ηοέϊοι!5 οὗ (6 ϑασάμοοες; ΠΟΓ ἀο65 
ἔπαγθ 8566Π| ΔΩΥ ΓΟᾶδοη ἴο σθοκοῃ ἀΐηι διμοηρ ἰἢο86 
ψο “ἢν {Π6 1 Ὠραγίβ Ὠδγάθγ [ἤδη ἃ γοοκ." 

28, ὁ δὲ᾽Α. πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη. 1 Θη ΓΕ 4886 ηΐ 
[ο Βρ. Ῥρᾶγοθ, (ννῇῆο βθθῖῃβ ἴο αν Ὀθθη ἴο ἢγϑβί ἴο 
“νοι 1 οσσυτταα,) (μας Ῥ4ιϊ ψὰ8 ργοσθθαϊης ἴο 

ΠΡτονο ἔπαΐ {πΠ6 Ῥιορῆθίβ μδὰ μοϊηϊδα ουἽξ 6818 88 
1[Π6 Ρῥτοι 864 Μεββίαι, ψβοη Αρτρρα ἐπέεγτιρέεα 
Ὦπῷ Ὁγ (ῃ6 ψογάβ. ἐν ὀλίγῳ με πείθεις, ὅζα. Δασοηρ8- 
ΠΙοα (48 1 β8ιβρθοῖ) ψῇἢ ἃ τηοίοῃ (ο ἰδ ἢ18 ἀ6- 
Ρᾶγίαγα. 

48. ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν γένεσθαι. Οη 16 
Ἰη ογργδίδιοη οὗ {Π 686 ννογάβ (ἢ 6 (οιητηθηϊδίογβ ἃΓΘ 
Ὠοῖ ἀργεθῖ. Οα {πἰηρ 15 σαγίδίη, {πᾶὶ [Π6ΓΘ 18 8η 
61110 518. γν ϊοἢ ΒΟΠῚ6 ΒΌΡΡΙΥ Ὀγ ἀγώνι, Δῃη τοπάοΓ: 
“(δου ψουΪ]α τὰκ βϑῃογὶ ψογκ ἢ σοηνογίηρ τη6 ἴο 
ΟΠ τ βε 117. ΟἸἤοΙθ, ἃ8 ΜιΠ]Πεδίοσγιυ8, Η οἰ ηβ15, Ἡ. 
ϑίθρἢ., ἡ εἴ8., Δηα Κυϊηοοῖ, βι|ραιἃ χρόνῳ, δηα ἰηίοτῦ- 
φιοί (8: “1ποὰ Ρογβιδάθϑε τὴ6 [0 6, 858 16 ΨΟΓΘ, 
811 δῖ οηςθ ἃ ( γιβιίδη." Οὐδ οῦβ, 88 Ηθηϑ108 δηᾶ 
Εταβίηυϑ, “ὁ 1 80 8Ποτῖῖΐ ἃ {1π|ὲ (οι! τί θη ἀθανουσιηρ 
ἰο ρΡεοίβϑυδάθ πη ἴο Ὀδθοοῖα ἃ (γι ϑίϊδη." ΓΘ 8η- 
ἀοηΐ Ιηἰογρτγαΐθγβ, δηὰ {6 ΘΑΥΎ πηοάθγῃ Οἢ68, ἰἀΚ6 

Ἐ 80 (παΐϊ ψ͵Ὑὲ ΠΊΔΥ 866 ἴδε ἔν οὗ Μαγμ δ 5 οὐ ἰοίϑεη, τῆο 
νοῦ ]ά τοῦλονα ἴῃα Ἰη(ογγοζαίΐοη, οΟὈ]δοίίηρ;, τῃδι 1ἴ 8668 ὑπ. 5118] ἴο 
Δὶς ἃ τηᾶῃ ὙΠεΐπεγ 16 ὈΘ]ΙΘνοΒ ἃ (Ὠΐηρ, δηὰ (πο ἱπημθἸαἴο]ν ΒΥ 
ψοῦι αΥ6 ΦΏΤΕ ἢς ἀοε8 Ὀε]ϊενα ἰζ, 
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ἐν ὀλίγω ἴον παρὰ μικρὸν, ὈΥ͂ δη οἷοραπίὶ Οτρρίβι, ἴῃ 
Ψ ὨΙΟἢ {Π6Γ6 18 8 6}}1ρ5818 οὗ διαστρήματι: δῃηα {ΠΥ 
ΤΟΠάοΓ (Π6 ψογάβ {8118 : ““ ΑἸπηοϑί τῃοιι ρογβυϑαᾶθϑι 
ἴη6 ἴο θ6 ἃ (γιβείδη." Νον {παᾶΐ ἐν ὀλίγῳ τηυϑί 55- 
ὩΠῪ αἰπιοδέ, 15 Ὀ]αῖη ἔτοπὶ ἢ6 Δη 0681. Απά γοῖ 
ἴο ΒΌΡῬοδα Αρτρρα δογίοιδ ἴῃ {18 ἀνοναὶ ἰηνοῖν 8 ὯΟ 
116 Πργοθδῦ }ν. [Ι{ 15 ποῖ ΠἸΚΕΙγ {πᾶΐ 80 βίγοηρ 
Δ 1πηρΓθβϑίοη βου ἤανα θ6οη δ0 δοοπ ΨοΥΚαα οἡ 8 
οἰαγδοίεγ {16 Θὰ ρ40]6 οὗἉ βιιοἢ : 51}}} 1688 ἃ8 ἢ 6 Τγ8Π1: 
ἔδβεγ ἱπέουγρέεα Ῥαι, δὰ τπθη ἐοὲ ἀὲπι αδγιρέϊν. 
ΤΠογοΐογθ, ἐπουρὶ 1 δὰ] ποΐ ρῥγεραγθα ἴο πιαϊπίδϊῃ 
(δὶ (ἢ6 ψογὰβ σγοσο υἱίογοα δαγοαδέϊοα ἠψ, οὐ ἸΤΟΏΪ- 
σΔΠΥ (45 τπαοϑὲ (οπιηηδηΐδίοῦβ ΠΟ σΟΠΒΙ 66 Γ ἐπ 6τ), 
γοῖ 1 δὴ ἱποποα ἰο {πιηἷς {πὲ ἴΠῸΥ 6 Γ6 ῥσγο- 
ποπηςαά ἴῃ μα βοτί οὗ σοπρ! πηδηίδγν ὨΟΘΟἤ ΔΙΆ ΠΟΘ 
51 ΠΟΘΙ ἰηΐο ψηϊο ρσοοά-Ππαίατγοα Θα8Υ σπαγδοίθυβ 
(5ιι ἢ 45 88 Αρτρρα,") ἅγ6 νΘΌῪ δρί ἴο τιηῃ ὁ 8η6 1 88- 
βϑηΐ ἴο Μαγκδηά, {πὶ 1 566 π|8 ἴο ἤανθ 6 θῇ πΊΘΓΟΙΪΥ͂ 
8 οἷυϊξ φρεοοΐ. “ Ηδα 1ὶ σοηθ (6 οὔβογν68) δὴν [ΓΙ ΠΟΥ 
{Π8η τοογας, 1ἴ 15 ΠΚεὶγ ψα ὁῃοι ἃ ἤᾶνα πεαγὰ οὗ 1. 
Βαυΐ 1{ ἸΙοο 8 858 1 Ῥαὺ] θαρᾶπ ἴο 6 πιοῦθ Ῥαγ ΟΟΪΕΓ 
ἴῃ [18 Δρρ σαίοη ἴο Αρτγῖρρα, σοποθγηηρ το] ρίοη, 
{πᾶ Αρστιρρᾶ σατο ἴογ, δηά (δι {118 τηϊσῆϊ θ6 (ἢ68 
ΤΟΆΒΟΠ οὗὁὨ {Π6 ΚΙηρ᾽Β τιβίηρ ἴσο ἢ18 δθᾶί 80 500 
Δίϊοσ; ὑδηρ παν Ἰἑηΐ, ΟΥ δίγαϊ((, [0 ἤθᾶγ ΔΩΥ ΠΊΟΓΘ 
ὍΡΟΙ ἰπαὲ ἢ6Δα." 

ΕΧΑΠΊΡΙ68 οὗἉ {[}18 86η86 οΥ̓ ἐν ὀλίγω ἅΤ6 Τγοαιθηΐ. 
10 ἸΏΔΥ Βυδῆοα ἴοὸ ποίίςβ οπθ ἔτοτι Βαίο (οἰϊθὰ Ὁγ 
Οτοῖ.) ἔγνων οὖν καὶ περὶ τῶν ποιητῶν ἐν ὀλίγῳ. 

20. εὐξαίμην ὧν. ὍΤῆδ ἱπίογρτγθίδιίίοη οὐ 1}18 ν 6 γβα 
Θη γον ἀδροπᾶβ ὕροη (πὲ οὗὨ [Π6 ρῥγοοθαάϊηρ : δῃά 
1Π0886 ΨῆΟ ΒΌρΡροΟΒΘ {πθγθ 18 δῇ 6}110818 οὐ χρόνω ἃΓΘ 
σοι ρ6]16ἀ ἰο Γθηάογ ἴΠ6856 ψογά8, “1 ψου]Ἱὰ Ῥγαν ἴο 

 Αμὰ β0υ0} Πα ἰ8 ἀθβοῦί θεὰ ὉΥ͂ Ψοβαρῆυθβ; Ὠϑῃ)οΪγ, 85 Ἰαχυτίοιι, 
Ἰοθριίουθ, δηὰ βομηονν δῖ ἔγε- τ Κίηρ;, Π1{{16 δἰἰεπιῖνο ἰο γεϊρίοη, 
γεὶ ροοἀ-υπηουγεά, Δ ὈΥ ΠΟ τηθδηβ ἱγγδηηΐοαὶ. ἵ Κηον ποῖ ν»ὮΡ 
θυ. Θοαέγιἀρε δηὰ οἴδοῦβ βῃουϊὰ 80 βιγεππουβὶν ἀεξεπὰ ἢ θεσίουβ- 
688 Οὗ ἴΠ6 δά 888, (85 1 ἸσΟΏΥ, ΟΥ Ἔτθ ἃ οοηίεοιρίμοιβ ϑρεθοῖ, 
Μ6ΓῈ Ὀπηδίυγαὶ ἴῃ δμοΐ α οπαταρίον, ) ἈΏ]688 ἰΐ Ὀ6, [μαΐ (ΠΕῪ ΤΠΕΓΘΌΥ 
ἼἼο88 8ῃ Ἔχςε ]θηῖ ἰοχί ῸΓ ἃ 86} 0 ἀρδίηδίὶ ἀεβεγγίηρ τερεηΐδησο, 
ΒΟὮ 8ἃ5 νγ͵ ἤᾶνδ ἔγοῃ) [86 ρθη οὗ Ὠγ, ϑαπιιοὶ ΟἸΆΓΚο. 
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Οοά ιδαὶ ψ δοίπογ ἔπ θγα δ6 {{{{|6 οὐ πηιςῇ (16 Ὠδοθδ- 
ΒΑΡῪ [ῸΓ ΥΟῸΓ Πσοηνογείοῃ, δαί τὰ 6," ἄς. Βυῖΐ 
{Π15 15 νοῦν {τρια δηὰ :η80Ρ11. Τα σοιηπιοη ᾿πίογ- 
Ῥγοίδίϊοῃ 18 [ἢ8 ΟΠΪΥ ὁπ {δαὶ ΜΝ} Ὀθᾶγ ἃ τηοιμηθηίς 
ΘΧΑΔΙΩΪΠΔΙΟΏ ; ν]Ζ. ““Ὡοΐ ΠῚ αἰτηοβί, υυέ δΔἰίοσοίδοι." 
Νον {8 βοϊζίηρ (6 ψογάβ οὗ δῃοίμογ, δῃὰ ρίνιην; 
{Προ ἃ ἀδχίογουβ {Πγ 1 ἔδνουγ οὗ οὔθ᾽ 8 ον σϑιι86, 
8 (δουρί ἃ τηδϑίθγιυ βδίγοκε 1Ώ 8ῃΥ͂ ογβϑίογ; ἴποιρὴ 
βοιηδίϊρο 1ξ ν1}} γθαμῖσο ἃ βρης ἀεφίογίίοη οὗ ἃ νψογὰ 
ΟΥ ῬἢΓΆΒ6; 88 5 (86 486 ΠΕΓΘ: [ὉΓ 1 Κηονν ΠῸ ΟΥΠΟΓ 
ΘΧΘΙΏΡΪΟ οἵ ἐν πολλῷ ἴῃ {Π6 8688 οὗ σἰξοφοέλεγ, ἴῃ {86 
δ. ΟΥ (Ἰ]δββῖςβ. Μεδικίδηα ᾽88, ἢ στοδί ρτοθ 11, 
σοπ)οοίυγαά {πα 1 τγὰ8 δὴ ἰἀϊοίίοαὶ ογ Ῥγονθγθίδὶ 
Ρῆγαβθ. Ηδ {π|ηΚ8 [πὲ Ῥδὺϊ ον δἀάεά ἐν πολλώ 
Ὀοσαυβα Αρτρρα δά 8414 ἐν ὀλιγῶ; Ἰυ8ὲ 88, ἴῃ 
ἘΠρ 5ἢ, ἰδ ΔΠΥ οἠα 5μου]α 58γ, 75 δἤονγἔ 1 οαπποί ἀθ 
ἐξ, δηοίπον βῃου! ἃ γορὶν, μέ ἐπ δῆογέ απά ἐπ ἰοηβ 
ψοι οσμαϊΐ απα ημιδέ ἀο 1. 

ΤῊ6 στᾶνα ΘΏΘΓΡΥ δηά αϊρηϊῆοα ρῥϑίῃοβ οὗ ἰδῆς 
ΨΏΟ]6 βαηίθησα 18 ἱπαχργθβϑιῦ 6; δηά 1ζ 866 1}8 ἴο 
ἢᾶν βϑϑθη ἰπηίδίοα Ὀγ ΤΠοηβί. Ρ. 80 ἢ. (εἰϊεἀ Ὀγ 
Ὑνεἰ8.) ἐγὼ δὲ εὐξαίμην ἄν οὐχ ὑμὰς ἀλλ᾽ ὑπὲρ μων 
δεδιέναι. 

40, παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων. ϑοιηθ ΟΙΙΕΙΟΒ 
(πᾶὺ ὄνθη ατοί.) ἤθε δρίῃ ὧν μόνας 1ΠηΓοΓΡγοίϑ 0ἢ8 
ΨΠΙΟἢ ἀΘΒΊΓΟΥ 4}} (ἢ6 θεδυίν οἱ [6 βεδῃίθῃοθ. ὍΠΟΥ 
ψου ἃ ΔΚ (ἢ68868 ψογά9 Ἀμιγαξίυεἶῖψ, το ἀδποία “ {ἢ 19 
ΟΔΡΕΝΙΥ ΟΥ ἱπιρτ]βοηπιθηΐί, Βιυΐ υπαυφβιοηδοὶ 
(ΠΥ 86 βροίζβη δεικτικῶς, ποίη τ ἠϊδ οδαΐηδ. ὴ 
[48 6 ργονθᾶ ὈῪ ψοὸ ρϑββᾶρθβ οὗ διιείοηϊιβ δηά 
Τλοϊί8 δρ. Υειί8. (γαῖ να πῖρθξ ἢᾶνα με ονοά 
ψ οι τ1Π086 νου οἴ 6 Γ8,) (ἢ ᾿ΓΙΒΟΠΘΓΒ ογὰ Ὀγουρῃς 
ἐοτνανὰ ἴοσγ {τἰ4] ἐπ ομαΐπδ; δῃὰ δ} Ὀοίηρσ ἐπ πεὶ- 
ἐαγὶ οιιϑέοαϊά, 88 γεῖ οΠπαϊηθα ἰο [ἢ6 50.416 Γ {Πα 
υδτγά σα ἢϊη]. 
“ΤΠ ρμ]υτγαὶ δεσμῶν 15 τι1564 ἔῸΓ (8 ΒιπρΌϊΑΓ; 88 ἴῃ 
8 ἢυπαγρά οἴδογ ο88688. Ησοσγε ἥεἴβ. ἀρροϑβϑιίθ! Υ οἱΐθϑ 
7υδέϊη. 14, 4, 1. 7888 Ὁ υπϊνεγϑῖθ ἀϊσογο, ἔλοίοαι8 
5:16 ηῖ1ο, ἰαχϑίβαι6 νίησι} 15, ργοϊδίδῃ, βσυξ γα οᾶ- 
ταπϑίιι5, ΤηΔπιτὴ οβίθηα!: (ΘΓ 118, Π}11{68, Πηυϊξ, δα. 



ΑΟΊΒ ΟΕ ΤῈ ΑΡΟΒΊΤΓΕΒ, ΟΒΑΡ. ΧΚΥΙ, 90] 

80. καὶ ταῦτα εἰπόντος. ΤἯ686 ᾿ΨΟΓαδ 8.6 σδποοὶ]βὰ 
ὈΥ Οτθβραοὶ, οὐ (86 δυϊῃοῦυ οἵ βανεγαὶ Μϑ5. ; 
δη ΜἹΠ1, Κυΐηοσὶ, δηά οὐδ οῦβ, αὐϊ6 1] Ὠΐπὶ 1 
σοηβίἀοιηρ (τὰ 88 ϑρυσίουβ. Βαΐ Π6 δι που οὗ 
ἐλγοθ Μ5δ. δηᾶ βοὴ Ψϑιβίοηβ Ψ1}} Βσδσοθὶυ βυΐῆοο 
ἴο ψαγγδηΐ (ἢϊ8 οὔδϑηρθ, ΟΜ νοῦ δρθοουβ. Τῃδ 
βϑηίθηςο, ἴοο, οι] 566 πὶ νΘΌῪ ἀῦγυρί ψἱτους [ἢ 6 
ψογάβ. 

80. ἀνέστη. ἀ. 18 ἃ [ὈΓΘΏΒΙΟ [ΘΓΠῚ ; 88 ΔΡὈΘΆΓΒ ἔτο πὶ 
ἐμ6 [Ὁ] ον ραβϑβᾶρα οἵ ῬΒΠο ἐ, 697, 12, (οἰδεά Ὀγ 
ὕγε45.), νογα [Π6 νϑγίουβ οδοςβ οἵ ἃ Ῥιιᾶρο ἃγὰ {ῃ.8 
ΔΌΪΥ βκοίομοᾷ: δικαστοῦ μὲν ἔργα ταῦτα ἦν, καθίσαι 
μετὰ συνέδρων ἀριστήνδην ἐπιλελεγμένων ---- ἑκατέρωθεν 
στῆναι τοὺς ἀντιδίκους μετὰ τῶν συναγορευσάντων, ἐν 
μέρει μὲν ἀκοῦσαι τῆς κατηγορίας, ἐν μέρει δὲ τῆς ἀπολο- 
γίας, πρὸς μεμετρημένον ὕδωρ, ἀνάσταντα βουλεύσασθαι 
μετὰ τῶν συνέδρων, τί χρὴ φΦανερώς ἀποφήνασθαι γναμη 
τῇ δικαιοτάτη. 566 2 Ἴω. φ͵, 9. 

ΒΥ {16 συγκαθήμενοι αὐτοῖς ἃΓΒ τηθδηΐ {Π6 41556580768 
Ὀοίογο τηρηϊὶομθά. [1{ 88 τιϑι14], 1 β56θῖη8, ἴο ψ ἢ - 
ἄγαν ἴογ ἀδ θογαίίοη (45 Ὠ6ΓΘ); γεῖ Ὡοΐ (15 Οτοί. 
Δα οΟἰδιογβ ΒΡ 0086) [0 {Π6ῚΓ οὐ Πουδβ68, θὰ (88 
Ῥγίσδοιιβ βυρροϑίβ) 10 ἃ ργῖναίβ δραγίπιθης δα)οϊηϊην, 
ἴο (8 ἐγίθυηαὶ. 

81. οὐδὲν θανάτου ἄξιον ἣ δεσμῶν πράσσει ὃ ἄνθρωπο 
οὗτος. Κυϊηοοὶ ἰδκο8 πράσσει ἴο᾽ πέπραχε. Βαϊ ἰΐ 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 Θχρίδίηρά, ““ ΒΒ 18 ἀοϊηρ,᾽" 1.6. ΒΥ ῬΓΘΔΟ ηρ; 
ΓΟ ΙΒ ΔηΠγ, 85 γὸ ἢᾶνα ἢραγά, 

82. ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὗτος, εἰ μὴ ἐπε- 
κέκλητο Καίσαρα, “118 τηᾶη τῆρῆς ἤανα Ὀ6θη βοΐ δ 
ΠΡ όγίν 1 Π6 δα ηοῖ Δρρραϊβα υηΐο (ἰ688γ.᾽᾿ ΕῸΓ (88 
οἷν στοαί οἰν] ]8η δηΠ (ομτηθηΐαίον, ατοῖ. (618 1.5) 
ὈΥ 800} δὴ ΔρρΡ68] (π6 ρονογ οὗ {πε Ἰυάρο, ἔτοπῃ ἤθη 
1 ν 88 τηδάςρ, δὰ σρδβεοΩ, ψῃθίθοῦ ἔῸΓ δοαυ4] οΟΥ 
σοῃάοιηηδίίοη ; [Π6 σορῃϊΖζδηοθ οὗ (Π6 ψ μοΪα Ὀιυ91- 
658 ἰπΠοπορίοσνψαγαά γοβηρ; ΒΟ 6. ψι (Π6 ΒΌΡΘΙΙΟΓ. 

1 δβδβδοηὶ ἰο Ποάαγί ἄρα δηὰ Ῥβαγοβ, (ἢδὶ που 
(18 ἀεοιογηηδίίοη οὗὨἮ Αρτίρρᾷ σουὰ ποῖ δασοιηρ]:5ἢ 
Ῥαυ}}5 ἀεϊνογαηοο, γοῖ 1 πη ρς ἀο ἢϊπὶ βοῦν ἢ 
Ἐδβίιιϑ, νῃο ψοιϊά, οἡ (μαΐ ἀοοσοιηίΐ, σίνο αἰ ΓΘΟ ΟΠ 8 
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ἴο ἴα σφρηίζυτίοη, ΨΦ0}108, ἴο ἔγοαΐ [ν1π ψν 6 }] ; 88, ἴῃ 
αοϊ, γα ἢπά Πα ἀϊὰ (27, 8 ὃς 48. 28, 14 ὅς 16). Τὸ 
Αρῦρρβ᾽β γεργθβθηίδἝοηβ οἡ ἢϊ5 γείυγη, ΒΡ. Ρβᾶγοθ 
εἰἰτθυΐο8 Ρὰ 5 Ὀεΐηρ Βοοη 86ΐ δ Πθογίγ. Βαῖ ἰΐ 15 
ποὶ αυϊΐα οἶοαγ {πᾶΐ ἢδ τὐας βοοῃ ἰ:ογαίβα ; δῃά 
ὙΠοίΠοΓ, αἱ ἰδ81, ἴγσοπι [Πδἰ σδιι86, 18 ἀουδίδι!. 

ΟΗ͂ΑΡ. ΧΧΥῚΙ. 

1. ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν 
““ 85 800Ώ 88 ἰΐ ψ88 ἀδοιἀοα {μδὶ νὰ βῃουϊα 841] πο 
ΠιΑῖγ,᾿ 1. 6. 88 Βοοὴ 88 [6 Δρρθαδὶ ἀθίβθγπιηθβα ουὖγ δί6 
ἴο 881] ἔου {}}. Ἡμᾶς 15 ιικεὰ Ὀγ [Κ6 1ὴ γοΐθγθησθ 
ἴο Πἰπη86 1 δὰ Αγβίδγοδιβ, νῆο δοσοπιρδηϊοα δὰ}, 
(Πουρἢ, ἴῃ βιγοίηθββ, {Π6 Δρ0681 ΟὨΪ ἀεδίογη πο 
Ῥαιμῖς οουτβθ. Π18 86, ον, 88] ρορμίαγέέοτ, 
βίποα ἔλικο δὰ Αργρρᾷ βθϑῖὶ ἴο ἢᾶνα Ὀ66η, αδἱ {πδί 
{ἰπ|6, ἱῃβ Ραγαῦ Ϊο σοι ρδηΐϊοηβ οὗ Ρα]. ““ ΤὭυ (8408 
Βρ. Ῥρδγοθ) 1 Ὠβρροπθᾶ [Πδὲ ΓΚ6 γγὰ8 ΘηδὈ]θα ἴο 
Βῖνα 80 ραγίουΐᾶῦ 8η δοςσοιηΐ Οὗ ἴΠπα νογαρθα δηά 83}}0- 
ψ ΓΘ Κ᾽" 

Ποάάειϊᾶρα ἤσθγα γοιηδῦκβ οἡ {Π| δἴδοιίομδίθ σοη- 
ἀυοὶ οὗ [Κ6 πὰ Ατιβίδγομυβ 'ἰῃ δοσοιηρδην 
Ῥαιΐ οἢ 80 ὑπργοιηϊβίηρ ἃ Βυιβίπαβ8, δῃ 80 ἀδῆρσεγουϑ 
ἃ νοΟγϑβδ. 

1. σπαρεδίδουν, ““ {Π6Υ ἀο] νεγοά." ΤὨΪ5 185 ποῖ ἰο 
Ὀ6 υπάρεβίοοα ἐμιρεγϑοπαίίῳ (48 15 ἄοῃβε ὈΥ 80π|6), 
Ὁαΐ ἰο θ6 γοΐδγγθα ἰο {Π6 78110γ8, οὐ οἴιθγβ, ψῖιο πδά 
1η6 οᾶγα οὗὁὨ [86 ὈΓΒΟΠΟΓΒ Δρροϊπίβα ἰο ρὸ ἴο [{4]γ. 
ΤῊΙΒ πηοάθ οὗ Ἔχργαβϑίοῃ ἰ8 ἔοι ἢ ον ἴῃ {Π6 1άϊο- 
[164] βίγίθ ; {πουρῇ 1 βοπιθιϊπηθβ ὁσσιγϑ ἴῃ [Π6 (Ϊ48- 
8108] τ γίῖετ8. Παρεδίδου, οὐ βΒοπια ΜΆ 5., ἀηὰ (ἢ6 ὅ5.γΓ. 
δηά ΑἸ ΠΟΡ. ἐγ β8]δίογϑ γοδᾷ, 15 ἃ ΘΓ σΟΓΓΘΟΙΟΠ, 

1, τινας ἑτέρους δεσμώτας. [ΐ 18 ηοὶ 8414 τ ΠΘΙΠΕΓ 
{π686 δά αἶδο ἀρρθϑαϊθά υπίο (ββᾶγ, δηά ψογα ρσοίηρ 

ἘΞ Οἱ ἴι6 ἔογοθ οὗ τοῦ Ὀαΐογε δὴ ἰηβηίτἶνα 866 (6 ποίβ οἡ 8, 12. 
Μαγκδηὰ (πΐηκδ [Πδξ (ἢ6 τοββοη ἔοσ (ἢ8 ζϑηϊνα τοϑΥ θ6, θεοδϑυϑὲ 
ἐκρίθη ἰδ ἴο Ὀ6 Γεβο͵]νεα ἱπίο ἐγενήθη κρίσις; ΟΥ κρίμα (Ϊ. 6, γνώμη) 
τοῦ ἀποπλεῖν. 
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᾿ ξοτ 18] ἴο οι ; ἰπουρῇ Ὦγ. ,Αγάμογ βθοίη8 (0 θ6 
οἴ ορ!πίοη {πὲ 1 88 8θ0. δυςσῇ ΔρΡΡ6818, ἢ6 ἢ88 ρσον- 
εὦ, ψογα ἔγοασθηΐ 1ἢ 411 (ἢ6 ΡΓΟΝΙΠσΘ68; δηά {πο γθ 
ΔΓΘ ἸΏΔΗΥ σΟΠΒΙ ἀογαϊίοηβ ὙὨΙΟἢ ΠΠΔΥῪ 1Ππάτιοα τ15 [0 
ΒΌΡΡΟΒΘ {ΠῸῪ ὝΈΓΘ Θβρθο δ} γ 50 ἴῃ Ψυἀ8:4Δ. Οη {116 
ουδίοαγ οὗ σαρνεϑ σοπγη{6α ἴο 80141618 866 ᾿Διη]- 
Ι6Ζ ἀδ Ῥγδάο ἴῃ Ῥρηίϊβοοῃί. Ρ. 84., δηᾶὰ Ριποίη6}}} 8 
Γα. Βεῆ. ὑ. 688. 

1, σπείρης Σεβαστῆς. ΜΔΏΥ ΓΘΏΔΟΥ (18, οοἦον ἐσ 
“ιριδέα. ἘἙῸὸοτν ἴτοιῃ {π6 {{π|ὲ οὗ Απυρπδίιδ. Οοἰδν!- 
8118 ἰορίοηβ ἴοοκ [πΠ6 πῆ Αυρυδίδῃ. Τυδ 1η 
ΟἸαυάϊδη Β6]]. 9, 42. τηβηίίοη 18 τηδάβ οὗ ἃ [ορίο 
ΔΑυρυδία. Ἡδηοθ σδηΥ (οτπιηδηΐδίοσβ ἅτ οὗ ορί- 
Ὠϊοη {Πδᾶΐ, 858 ἴῃ 411 1ῃ6 Οἴοῦ ἸορΊΟη5, 50 1π {ἢ ἢνθ 
σοδογίβ βιίδιϊοηρά δ (ἰδβαγθα, [ἤθγθ ψγ8 οὔθ Ἷοδοτί 
ο8116ἀ [ῃ6 Αυρπυβίδη ; οὐ τη ([Π6 σοπογί πογα τηθη- 
(᾿Ιοηθἀ νγᾶβ ἃ Ἰθρίοηδσυ οοῃοτῖ οὗ δὴ “ὡριδέαη ἰορίοη 
βίδ! οηθα ἴῃ δυγία δηα 42:4. ϑεῃνατγίΖ, ποσανογ, 
ἘΠῚ ΚΒ τΠδὲ [ῃ6 οομοτὶ οδίαϊηθα 118 δίῃ τοι 86- 
βαβῖβ, {Π6 σδρι8] Οὗ δαιηαγία. ὅ66 [8 188. 46 (ο- 
Ὠογία ΤΠ] οἂ οἱ Αὐυρπβίᾶ. (Κυϊη.) 

ο΄ Φ, ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ ᾿Αδραμυττηνῶ, ““ Ὠανϊηρ᾽ 6Π- 
θαγτκρα οὐ Ὀοδγὰ 8. 82᾽1᾽΄᾽΄}» οἵ Αἀγαπηυτπι. Νον 
Πδῖη65 ιι864 ἴο Ὀδ ρίνοη [0 8.108 ἔγοπι [ἢ 8 σΟΠΙΓΥ 
ὙΏΘΓΘ {Π6Ὺ τ γα 01}, ΟΥ ἔἕγοη ψἤθηςΘ (ΠΘΥῪ σδπι6. } 
ϑ3'ρο (45. Β6]]. (ἴν. 8, ὅ, 8. 1Δ1ν. 8, 11. Αηᾶ {ἢ 18 
ΒΘΘΙΏ8 ἴο ΔΡΡΪΥ 1 {Π6 Ῥγϑβθηΐ 886. Τῇ οομηήοῃ 
Τοδάϊηρ, ᾿ηἀ664, 15 ᾿Αδραμυττηνῷ ; Ὀυΐ, 848 ΠΟΙ ηρ 15 
ΤΏΟΓΕ γοαῦοηί [Π 8} ΘΓΓΟΙΒ [ἴῃ Ὠδπι68, ([ἢ6 ΜΝδ. νᾶγγ ; 
ὨΔΥ, {Π6 δηοίθηΐβ {Ποηβεῖνοβ ψγοΐθ {Π6 Ὡδη)6 ΑἸ 
ἔδυθηογ.Σ Οπα {Π]ηρ᾽ ΒΘ 6 π8 οἰθασ, (Παΐ 10 τν8 οτγαὶ- 
ΑΓ Βρ6 1]. ̓ Ατραμ. Απηά {18 βΒ6θη8 θϑίβ}}15Π64 
ἴτοηη Ἡογοάοί. 7, 42. ΤΠυοσγά, ὅ, 1. 8, 108. Χρη. 

Ἐ Υεῖθ. ἴοο οἰΐθ8. δὴ ἱπβουρίίΐοη : ἴῃ Μαδυγίίδηϊα 1, ὐρ. ΥΠ|. 
Ῥιοϊδπηεοιι8 4, 8. λεγιὼν δευτέρα Σεβαστὴ. Ταοϊζ, ΑΠη. 14, 15. 
ϑυοίοη, ΝΕ. 20. 

1 Τῆι γγχὸ δύ, ἃ [κοηάοῃ, [ἱνογροοῖ, Ηι}}} ϑΐρ, ὅς. ἔγοῃμι (ὴ6 
τεβίἄθσα οὗ (ἢ6 ΟΥΤΏΟΡ, ΏΘΓΟ ἴΠ6 8ῃϊ 18, 88 11 σεσθ, δἴ Ὠοπ,θ, 

Ζ Δηὰ [Π]8 νγῷ8 80 ἴΠ)6 σϑ86 Ὑγ] ἢ ΔΎ οὐΐοῦ δῖηθ8. ΝᾺΥ δυϑθῃ 
οὗ ἴμοβε οὗὨ βοιμα τποάδτῃ Ἂὔτἰς8, ἴΠ6 ΟΥΒΟΡΓΔΡΕΥ ἴδ ποῖ ἐχδοί]ν 
ἀειοσιηϊησά, 
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Ογτ. 7, 8, 8. Ὠϊοάον, δ8:ς. 12,72. [τ 8 ηοΐῖ οδϑν, 
ΠΟ ΛΟ, ἴο ἀοίογηνπα πῃοίμοσ (6 βίηρὶα τ βῃουϊά 
6 υδβο4, οὗ ττο; δηα ψβοίποῦ (86, οὐ (ἢ6 ε. Το 
6 ἴΠ6Γθ 866 )8 0 ΓΟΆΒΟΩ (0 ἀοιδί Ὀυϊ (ἢδί εἰ νγ89. 
{μ6 οτὶρίηα! ογἱ βοργαρῆγν, δηα ρεγλαρδῖῃο δἰηρίε τ. 
Απά {818 15 βυρροτγίρα Ὀγ ἴπΠ6 ονάθηοα οὗ {π6 πιοϑὲ 
δηοϊοηί Μ55., ἴῃ (8ὲ8 δῃά 581: }}}} 8. 8568 ; Ὠοΐ (ο Π)6Π- 
(ἴοὰ {παι οὗἉ σοη5 δῃηα 1Π8οΓἹ]ΡίΙοη8. Ιπάδρά, 1 πὰνθ 
ΟὨβοινθα πΊΔΩΥ σᾶ868, ανθη ἴῃ ΤΕιογήϊαο5, Ησγο- 
ἀοίιι5, δηὰ ΟΥΠ6Γ ΘΑΥῪ ὙΓιίογβ, ἰὰ ἢ {πΠῸ δέησίς 
Ἰοίίοτϑ οὗ δηοίβηξ πδπιθβ ΓΘ γοαυθηῖν, ἰῃ ΜΩΝ., 
οἰδηροά ἴο ἀοιμδίς ομββ. “ΓΠ6 ἐρθγιηϊηδίιοῃ 86 618 (0 
ἀδηοίε {μὲ (Π6 ρἷαςθ ἀδγινθα [8 πδιηθ ἔγτοῃι ἃ (8η6, 
οὐ ἰθπλρ]6 οὗ δοῦηθ θῖο, οἵ ρο4. ᾿Ατραμυτ. Β661|8 ἕο 
Ὀ6 ἃ Ὡουη ρΐυγα! οὗἨ Οτγιθηίαὶ ογιρίη, ἔγοα 6 ΗδΡ, 
ΓΘ ΓΝ “απ θπεδίρη ὁ εἰοευαξίοη, απ οἰευαΐοα 6η- 
πεῖς 50 [8. 80,17., “11}} γε "6 Ἰοΐϊ 858 ἢ δηδέϑη ΟΝ 
α ἠὲἐ ἢ 
Αἀγδιαγί πὶ ψγα8, ἰη Μγϑία, ορροβιίς (ο ἐδ8 

18]ϑηα οὗ 1,68008 : δῃιἱ (παὶ ἐῤὲς 18 ΝΜ Ρίδοθ ἤθγα 
τηϑδηί, δηά ποῖ “ἀγωπεένηι ἴῃ ΑἸ ῖοα (45 Ἠδιὰ- 
τὰοπα, ΟΑτοίϊι5, Ὠγυβὲιδβ, ὙΥβιυ8, δὰ γογίοί 80 
ψμρὴ 8668 ΟἾἶΘΑΓ, 51η66 10 18 ργορδῦ]6 (ἢ [(Π18 5ἢ1}0 
δα (Δ.Κ6ὴ ἴῃ ἢδθγ ᾿ἰδάϊηρ, δῃαὰ ν88 ροϊηρ' ΠΟΘ ΤΑΓα ; 

ὙΠΘΟΓΘΩΒ ἰ ψουϊὰ ἢᾶνα ὈΘ6ΘῺ σαίθοῦ βίγδηρα {πδὶ ἃ 
Βἢ!ρ οὗ “αἀγνμριοέιη ἴῃ Αἰγίσα βίου] αν ἐαΚθ 90 
Γοιηοίΐθ ἃ οοῦγϑθ. Βεβιί6β, (δὰ Μ55. ὈΥῪ ἢο πηθ8ῃ8 
νου {18 Βυρροϑδιείοῃ ; 8}1} Βανίηρ, ποί ᾿Αδρυμυττηνῴῷ, 
θυΐ ᾿Λτραμ. ΟΥ ᾿Αδραμ. Αῃηά, τπλογϑονϑσ, {Π6 ποηῖον 
δοπμέϊία 811}} 1658 σογγοβροηαβ ; {μδὲ Ὀαίηρ, ποῖ ᾿Αδρυ- 
μητῆνος, Ὀαϊ (48 ψ6 ἰδᾶγῃ ἔγτομῃ δί. ΒΥΖ.) ᾿Αδρυ-μήτιος. 

ἼΤΠ6 σδηίυγίοη, 1Ὁ Β66Π18, ΡΓΘΘΔΟΌΪΥ ἴο ουβίοπι (866 
1Ὧ6 ποΐθ8 ο (Ὁ. 4Φ4.), 1Ιηἰδηἀοα ποὲ ο τγοιηδίηῃ ψι18 
{}18 Αἀγδιηγτ8η ν6886] ἴο 1(8 ρίας οὗ πα] ἀθϑιϊπᾶ- 
τ1οπ, θυ ἴο βοπηα ροϊηΐ οὗ ᾿Αϑία τηΐποῦ, τοι ψϊοὶ 
6 τπῖρὰϊ πηθοΐ πῶς σομνθηϊθηΐ ραββᾶρα ἴο [Ὰ]γ, 6χ- 
Ῥδοίηρ ἰο ἢηά 5ΟΙη6 85Π1]0 ἴῃ (Π6 ροτγίβ οἵ ἰὑγοϊα ΟΥ 
λγία, οὐ Ὀοαγά οὗ νῆῃϊο ἢ6 πηὶρῇς ΘΓ ἢ]8 
ΒΟΪΙοΓβ δηἀ Ὀγβοηθῦα ἔος οηῆο. ΘὍὉῃα δνϑηΐ 8ῃ- 
βου αὰ ἢΪ8 Ἔχρθοίδίοη: ἴῸγ ἂδἱ Μγϑία ἴῃ [γοίᾷ ἢρ 
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ἔουπα δὴ ΑἸοχαηάγζηβδ νεβ86] Ὀσαπά ἴον [ἰαἷγ. (866 
ναοῦ. 6.) (σπου, σα 1Π158 800] 6οῖ, [,6 (Ιεγο, Βαρῃν., 
γοΙ ἢ, δηά δϑρϑοία!ν γα ον Απιᾳ. Ναιῖ. οχ ἐ{πὸῖα 
Ῥαι}1 Ποπ,. 6011. .6πὰ 1767. Ρ. 4., ἴο ψὨΙσοἢ 1 ἤᾶνα 
ἤθγ θη τηποῖ ἱπάρθθίαά. 

4. μέλλοντες πλεῖν τοὺς κατὰ τὴν ̓ Ασίαν τόπους. 'ΓῊΘ 
ψογὰ μέλλοντες σαηηοί (1 {δ1ηΚ}) ὕῈ ἀοίδπάσρά : ἴον, 
ἴτοτῃ [Π6 ργθοθαϊηρ δὌχρ᾽δηϑδίίοη, [Ὁ 18 τηδῃϊθβι ἐπδὲ 
1Π6 σοηίυγίοη δηά ἢ18 σΟΙΏΡΔΩΥ ψόΓα ποΐ ροὶπρ' ἴο Ὧδ- 
νἱραίθ 'π [Π6 ἀἰγθοίοη οὗ ᾿Αδί8 οὐ οηΐβ : {βου σῇ (ἢθ 
Δαγδιηγ ἐδ ΤΠ Π6Γ5 6. Νοί ψπουὺΐ ΓΘΆβ0Π, 
Ἐπογοίογθ, να ΜΙ], Βοηροὶ, Οτιϑθαςῖ, δηὰ Κυϊποοῖ 
Ρτοίδιγοα μέλλοντι, ψῃϊοι, Κυΐϊηοαθὶ γι γ οὌθδαῦνϑβ, 
νὰ5 Οσ΄δηροά [0 {Π|6 ρχϑβϑηΐ γοδαϊηρ ὃν [ἢ6 ἐπίβαντες 
Ρτδοραΐηρ, δηὰ {6 ἀνήχθημεν [Ὁ] οσίησ. Απά ΓΠοῸΡἢ 
πτλεῖν 16 γί 6 υ86ἃ οὗὨ {Π6 98110Γ8 (ἤδη [ἢ 6 να886], γοῖ 
16 Ἰαςίο. 185 ΟΥ̓ ὯΟ Πη68}8 ΓΑΙ, δπὰ οσσυγϑθ Ὀοίἢ ἴῃ 
Ἡετγοάοί., Τπυογά., δηὰ Χοηορῇ. Καϊΐποοὶ οἰΐ68 
Χοη. Ηἰϑ8ι. 6, 2, 8. εἴ που τις ναῦς περὶ τὴν ᾿Αττικὴν 
ἔπλει. Απά ἢ τοίοϑτβ ἰο ΝΜαγκίδῃὰ οὐ Μᾶχ. Τγτγ. 
1)188. 28. Ρ. 604. δηὰ Μαβνὶς οἡ Ῥοΐϊγφηῃ. ρ. 897. 
Ηεγο δ εἰβίοίη Δρροβί εἷυ δοπιρᾶγθβ ῬΟΪΥΡ. Ὀ. 4. εἰν 
τοὺς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν τόπους, 3. τοῖς κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν, 
καὶ Λιβύην τόποις. ἢ. 81. τοῖς κατὰ τὴν Σικελίαν τόπους. 
Ηδηηοι. πλεῖν τοὺς παραθαλασσίους τόπους. Μυπίὴῆθ 
οἶτθ8 Ὠ)]οα. 815. Φ0ῷ ἢ. ἐβασίλευσε μέχρι τών κατὰ 
Ῥήγιον τόπων. [{ τῶν 888! νῪ Ὀ6 τϑοκοηθδά δπιοηἢ 
[Π6 πηϑηγ ἰάϊοιςαὶ δηα ηδιυι ταὶ (6 ΓῚ8 80 ἐγϑαᾳιθηῦ 1ἢ 
ειἷθ ἀϊδίου] οΠδρίθγ. 

ῷ. ἀνήχθημεν. ΤΉ Ϊ5, ἀπά κατήχθημεν (ΠΙΟἢ ΟΟΟΌΓΒ 
)υ8ῖ αἴθ), ἃγθ ὄχον ορροδίίο τοΥπη8, {Π6 ἔΌΡΙΊΘΓ βίρ- 
εὐ γιηρ ἴο τοοῖσἢ αὐρ μῶ 906 σαἱΐ, ἀοραγὲ; (6 ΟΥ̓ ΒΟΣ 
ἴο σόπια ἐο αποήοῦ", ἐομοΐ,, το. 866 [Π6 ποῖ68 οὗ 18, 
18, ἃ 91, 8. : 

8. φιλανθρώπως ο. Ἶ. τῷ Π. χρησάμενος. ΤΠ 6χ- 
ἀοῖΥ ΔΏΒΘΓΒ ἰο οὐ Ἰἀΐοτ,, μθ6 αν οηὲ ζὶπαΐν. Ἐχ- 
ΒΙΉΡ]69 ΔῈ δάἀἀυσοά ὃν ΒΑρδμοὶ δηὰ Ὑ ϑἰδβίβιῃ ς 848 

Ἀ ΤΠαβο ὕγο [ΣΤῊ Β ἅγα ἴδι18 ΘΧρ]αἰηοα ὈΥ ἐδα ϑοιοὶ. σῇ ΑτϑιοΡΉ, 
1μγεϊοῖ, 698. ἀνάγεσθαι ἐκ τοῦ λιμένος ἀπόπλειν καὶ εἰς τὰ ἄνω φέ- 
ρεσθαι" ᾧ ἐναντίον τὸ κατάγεσθαι, τὸ εἰς τὰ κάτω καὶ εἰς τὴν γῆν 
φέρεσθαι. 
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Ογτ. 7, 8, 8. Ὠοάογ, δῖο. 192, 72. [τ 18 ηοΐ θϑδν, 
ΠΟΤ νΟσ, ἰο ἀοίογαλπα Ποῖ γ [Π6 βίηρ!ο τ βῃουϊά 
δα ιυδβ64, οὗ ττ΄; δηά γψ)ῇοίπονς (6, οὐ (ἢ6 ε. Τὸ 
τὴ6 6 Γ6 8668 20 ΓδΆβ808) (0 ἀοιθύ Ὀυΐ (Πδὶ εἰ 88 
{μ6 οτἰἰηὰ! ογίβορσταρῃν, δηά ρογαρδ δα δἰηρίε τ. 
Απά {818 ἰ58 βιιρρογίβα Ὀγ (6 ονιίάθπος οὗ {Π6 πιοϑὲ 
δηοσοίοηί ΜδΝ., 1ἢ (μ18 δΒᾷὰ 5᾽ 1} 8 8868; Ὠοΐ ἴο 2) 6Π- 
(΄᾿Ἰοὴ (μὲ οὗ σοηΒ δῃηὰ 1ῃβογριοηβ. [Ιπάᾶρ66,1 ἢᾶνῷ 
οὔβογνϑαὰ πιΔΠΥ σα868, θυθη ἴῃ ΤὨμιογάϊαο8, Ηδγο- 
ἀοίιι85, δῃ!ὰ ΟΥΠΘΓ ΘαΥῪ τγιίογβ, ἴῃ σοῦ {π6 δέησίς 
Ἰοίίοιϑ οὗ δηοσίθηξ Πδπιθβ 86 ἰγοαιθοῦγ, ᾿η ΜϑΝ., 
οἰδηροά ἴο ἀομδίθ οθθβ.0 “Γ6 ἐθειηϊηδίίοη 5θ6πι8 (0 
ἀδποίοδ {πὲ {π6 ραςθ ἀσογινοα (8 ἤδιὴθ ἔτοι ἃ (ΔΠ6, 
οΥ [6016 οὗ βοπ!8 ἤϑσο, οὐ βρ0ο4, ᾿Ατραμυτ. Βθ6:η8 ἴα 
6 ἃ δου ρίυγαὶ οὗ Οτγίθηίδὶ ογίριη, ἴτοσι (Π6 Η δῦ, 
ΓΘ ΓΝ “απ ὀηδίση οὕ οἰεουαέξίοη, αἩ οἰευαέοά φη- 
κει 50 [6. 80,17., “ {1}}} γα Ὀς Ἰοἵ 858 δῃ δη δίϑη οὔ 
α ἠὲἐ ἢ" 

Αἀτγδιαγί πὶ 88, ἴῃ Μγβίδ, γλὴ μουν ἴο {6 
1ἰϑηἀ οὗ [,68008 : δη( {πμαὲ ἐλῤΐδ 15 ἰη6 ρίδοθ ἤδγθ 
τηθδηΐ, δῃά ποὶ “αἀγωποέμηι ἴῃ ΑἸ ῖοα (45 Ἠδιῃ- 
ταοπά, τοί, Ὠγυβίιβ, ὙΠ δ8, Δηὰ γογίοί 800- 

) 866 :ὴ8 οἶθδγ, 81ης6 1{ 18 ργοθδθὶς ἰἢδὲὺ {18 8010 
π νη ἴῃ Ποῦ ἰδαϊηρ, δῃηὰ νψ88 ροϊηρ ὨοηΘ τὰ ; 
ὙΠΟΥΟ88 Ὁ ψου ἃ αν Ὀ6ΘῸ ΓΑΙΠΟΓ βίσζαρα {πᾶὶ ἃ 
βῃϊρ οὗ “ἀγμριδένη ἴὰ Αἰτίοα βδῃου ἃ αν (ακϑη 50 
σοιηοίθ ἃ οουγ86. Βαβι θ, ἱῈ Μ55. ὈΥῪ ὯΟ πηβϑῆβ 
[ἈΝΟῸΣ [{}18 Βυρροϑιεῖου ; 81} ἢανίησ, οἱ ᾿Αὐρυμυττηνῷ, 
θυΐ ᾽Λτραμ. οὐ ᾿Αδραμ. Απά, τλόγθονβσ, {ἢ ΠΟΠΙΘΉ 
δοπέϊίδ 811}} [658 σΟΓγΟΒΡΟΠαΒ ; (πὲ θείην, ποῖ ᾿Αδρυ- 
μητῆνος, Ὀὰΐ (48 ψ6 ἰϑδγῃ ἔγοιῃ δὲ, ΒγΖ.) ᾿Αδρυ-μήτιος, 

ΤΏ6 σδηίυτίοη, 1{ Β66Π|8, ΔΡΎΘΘΔΌΪΥ ἴο συβίομῃ (866 
186 ποίθ8 ομ (Ὁ. 4Φ4.), ᾿πίθηἀθα οί ἰο γοιηδίῃ τι 
{Π18 Αἀγδιῃν 8Π ν 6886] ἴο 1(8 ρίαςσα οὗ ἢηδ] ἀδϑβϑίϊηδ- 
(ἴοη. Ὀυΐ ἴο β8οπια ροϊηΐ οὗ Α.5318 τηϊποσ, ἔγοιη ψῃϊοὰ 
6 τρις πιοοί μεν ΤΑ σον θηϊθηΐ ρΡᾶ858ρῈ (0 [{Δ]γ, 6Χ- 
ῬΡεοϊηρ ἰο ἢηά 5οζῃηδ 881} ἴῃ {Π6 ρογίβ οὗ ἰἃ γοῖδ οὗ 
Οαγία, οὐ ᾿οαγσγὰ οὗ ψῃιοῦ 6 πιὶρῃς δα ρᾶγκ 5 
80] ἀ16γ8 δηά ρῥγίβοῃθιβ ἰοῦ οίωο. Τῇα δνθηΐ δῃ- 
βνογοα ἷβ Ἔχρθοίδίοη : ἴοσ δ Μγβία ἴῃ [ γοίᾷ ἢρ 
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ἔουπα δὴ ΑἸοχαηάγης σϑβ56] Ὀσππα ἴοῦ Πὰν. (δ68 
νοῦ. 6.) Οσπβυΐ, οπ {π|8 80)6ςεῖ, [,6 ΟΙεγο, Βαρῃν., 
οΙ ἢ, δηά βϑρϑοίδ!ν δ α]οῖν Απεᾳ. Ναιΐ. οχ {πὸ ῖρ 
ῬΑ} ΒΕ οπ,. “0}1. Ψ6πὰ 1767. Ρ. 4., ἴο ψῃϊοἢ ἢ ἤᾶνθ 
ἤθγα θθθῃ τὰοἢ ᾿πἀονίδα. 

4. μέλλοντες πλεῖν τοὺς κατὰ τὴν ̓ Ασίαν τόπους. ΤῊΘ 
ψογὰ μέλλοντες σαηηοί (1 {Π1ηΚ}) 6 ἀεοίδηάαά : ἴον, 
ἔγοιη [6 ργϑαοβαϊηρ Ὄχρ δηδίίοῃ, 10 18 πηϑη δβι (ἢ 
1Π6 σοηζυγοη δηα ἢἿ8 ΠΟΠΊΡΔΗΥ ΨψΟΓ ποΐ ροϊπρ' ἴο Πᾶ- 
νὶραίθ ἴπ ([Π6 ἀϊγροίίοη οὗ Α,814 οὐ Ἰοηΐβ : {οι ρῇ (ἢ6 
Δαγαδιηγ ἰδ τηδγίποῦβ ψοτο. Νοῖ υἱτουΐ Τοάβ0ῃ, 
ἐπογοίογο, αν Μ|}, Βρηρεοὶ, τ βθαςὴ, δηὰ Κυϊποοῖὶ 
Ρτθίδεγεα μέλλοντι, ψἤῃϊοῃ, Κυϊποσὶ ἐγ] οθβοῦνοϑ, 
ν88 Οἰδηροά ἴο {Π6 Ὀγθβδηῦ γοδαϊηρ ὃν [6 ἐπίβαντες 
Ρτδοραϊηρ, δηα ἰῃ6 ἀνήχθημεν [ΟΠ] ον ηρ, Απά (Πουρἢ 
ττλεῖν 15 γϑίῃοῦ υδ6α οὗὁὨ [Π6 94110Γ5 (ἤδη {Π6 νο886], γοῖ 
16 Ἰαἰ6ΓΥ 185 ΟΥ̓ ΠΟ 685 ΓΙῸ, δηὰ οσουγβ Ὀοί ἰη 
Ἡδοτοάοί., Τῃυοσγά., δηα Χοηορῆ. Κυΐηοοὶ οἰΐ68 
Χοη. Ηἰϊϑ.. 6, 2, 8. εἴ που τις ναῦς περὶ τὴν ᾿Αττικὴν 
ἔπλει. Απά ἢ τοίδσβ ἰο Ναγκίδπα οὐ Μᾶχ. Τυτγ. 
1)188. 22, Ὁ. 604. απ Μαβνὶς οἡ Ῥοΐγβηῃ. ρ. 827. 
Ηρδγο δείβίοίη ἀρροβίζεἷΥ σοιραγοϑ Ῥοϊγῦ. Ρ. 4. εἰν 
τοὺς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν τόπους. 3. τοῖς κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν, 
καὶ Λιβύην τόποις. ἢ. 81. τοῖν κατὰ τὴν Σικελίαν τόπους. 
Ηδηῆοη. πλεῖν τοὺς παραθαλασσίους τόπους. Μαυπίδα 
οἰτ68 Τ)1οά. ϑῖ.. Φ0 ". ἐβασίλευσε μέχρι τῶν κατὰ 
Ῥηγιον τόπων. [{ ΤῊΩΥ 88 .6]Ὺ 6 τϑοκοηθδα δ οῃρ; 
[Π6 τῆϑηγ ἰαἸοιςα] δῃὰ ἡδυςο8] ἰθγη8 80 Τρϑαμθηῦ ἴῃ 
118 ἀϊδίου! σΠαρίοσ. 

2, ἀνήχθημεν. ΤὨϊ5, πα κατήχθημεν (Ὠϊοἢ ΟΟΟῸΓΒ 
}ιιϑὲ δῇθυ), ἃγθ ὁχδοί]ν ορροδὶξθ θγπη8, [ἢ ἔΟΥΠΊΘΣ δι 
ηἰγίηρ (ο τοοὶρἢ πάῤ θα 96ὲ σαἱΐ, ἀοραγέ; [6 ΟΥΒΟΣ 
[0 σόηῖδ ἐο ἀπολο", ἐομοΐ,, ὅτε." ὅδ66 [Π6 ποΐδ5 οὗ 19, 
18, ἃ 91, 8. 

8. φιλανθρώπως ο. Ἶ. τῷὦ Π. χρησάμενος. ΤΗΪΒ 6χ- 
60 Εν ΔΗΒΎΘΙΒΟ οὐγ ἰἀΐοπ), μϑ6 αν ὁπ6 Κὶπαΐν. Ἐχ» 
ΒΙΉΡΪ65 ἃ δάἀάιιοορα ὃν Βάρθοὶ δπαὰ Ὑ οἰδϑίβι ἢ ς 88 

Ἐ ΤΠοβο ο [ΟΥΓῚΒ ἅγα ἴδι18 ὀχραἰηθα ΕΥ̓ {δα Θ6Π0]. σῇ ΑΥϑΓΟΡΗ͂, 
1.γεϊοεῖ, 698. ἀνάγεσθαι ἐκ τοῦ λιμένος ἀπόπλειν καὶ εἰς τὰ ἄνω φέ- 
ρεσθαι" ᾧ ἐναντίον τὸ κατάγεσθαι, τὸ εἰς τὰ κάτω καὶ εἰς τὴν γῆν 
φέρεσθαι. 
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ΡΙαΐ. 1, 1768. ἠπίως πᾶσι καὶ φιλανθραξκως χρησάμε:- 
νος. ἈΘΏορῆ. Μδρι. 4, 8, 12. σοὶ ἐοίκασιν ἔτι φιλικα- 
τερὸν ἣ τοῖς ἄλλοις χρῆσθαι. 

8. ἐπέτρεψε ἐπιμελείας τυχεῖν, “ἴο τοσοῖνα {πο ὶγ 
(Κιη4) αἰἰθηξοπβ8.᾽ Ὑεἰβίθιῃ Δρροβίίθὶυ οἰΐεβ. Αροϊ- 
Ιοη. 4, 89. ἐν ταύτη τῇ νήσῳ ναυαγήσαντες ἔτυχον ἐπὶ" 
μελείας παρὰ τῶν Ἡρωων. ΧαΠΟΡΊ. τεύξομαι ἐπκιμε- 
λείας ὑπ᾽ ἀνθρώπων. 

ΤΠ6 νογὰ σθηογα νῦν τγοΐειϑ ἰο οαρὸ δηά τοαέοὐίαμέ 
αἰέεπέϊοη ἴο ἰῃ6 Νὰηΐ(8 οὗ ἃ 8. Κ ρβϑγβοῃ; δῃά ϑβιιοῇ 
νοῦ ἃ ργοῦα ὶν Ρδι] θ6 δἱ σοπιηηθηοίηρ᾽ ἢΪ8 νογᾶρθ. 
Κυϊποοὶ οὔϑογνθβ ἰἢδὲ ἴῃ {Π 6886 νἱ51(5 Ῥδὰ] ψουϊὰ 6 
διίοπάρά ὈΥ {Π6 βοϊαἴοὺ {πα Κορί ρυδγὰ ονοσ Ὠΐιη. 

8. πρὸς τοὺς φίλους. Αἡ [ἀ!ϊοίοα] Ἔχργοϑβίοῃ, οὗ 
σου δα δίρηϊγίηρ [Π6 Ολγίδέϊαηα {Ππ6ΓῸ ; ἃ σοηρτορῶ- 
(ἴοη ανίηρ' ργοῦδὈΪν θ66η ἰοιιπάρα ὈΥ τλ6 88 οἵ {Πο086 
οἵ ἵγτγα τπηϑθηϊτὶοπρα Ιῃ ας. 9]. 

Τῆο 5ῃ1ρ-δβίοῦ, [{ Β6θηη8, ῃδα ὑ0.51η688 δ διάοῃ. 
Ηον οι ἃ βίδα ψὰ8 τηδ46 ἔπθγθ 18 ἢοΐ σοχγίδίῃ, 
δθυΐζ ΡΓοΟΌΔΟΌΪΙΥ ἃ ϑιογξ οῃθ. 

4. ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον, ὃ. τ. τ. ἀ. ε. ἐς Ἰὼ 
ὑπεπλ. Ἅ6 αν ΔΠΟΙΠΘΓ Πδιυτῖοα] [6 γί, ᾿νοῦ ΏῸ 
᾿1{|Ὸ αἰ που Υ ; Θβρθοία! ν 88 δὲ. ΓῸΚΘ ΟΧΡΓΘΒ868 
ἢ π561 ϑοιηον δῖ ἴοο υεϊοῆν. 1)6 θυ δηᾶ Υἡ εἰβίεϊῃ 
8Γ6, Οὗ 8}} {π6 (οπιπηρηίϊδίογβ, (ἢο86 ψῆο να {Πσόνῃ 
τηοϑέ ᾿ρῃϊ οα (6 ἜΘχργοββίοη. [17 (ἢ σνἱηὰ (88 1π6 Ὺ 
Οὔβογνθ) δά ρου 66, {πο νου ἢν ἰἌκαϑη {ἢ 6 1γ 
ΘσΟΓΒ6 ϑίσγαισῃς ἃογοβδ ἔτοιη διάοη ἰοὸ [ῃ6 σοεϑί οἵ 
ΤΙ γοῖΐα, ἰδρανίηρσ Ογργὰϑ οἡ {π6 γέρἠξ; 85, ἴῃ {Π6 ΤὈγπΊοῦ 
νΟυᾶρα, [ΠΥ Ππδαὰ ἄοῃθ οἡ {6 ἐξ. Βυΐ πον, {Π6 
νίηα θαϊηρ σοπίγαγυ, δη ἰοο νἱοἰδηΐ ἰο 6 δορά, 
{ΠῸῪ 6 οδίροα ἰο ἐαοζ; δηα, σοδϑίϊηρ δἱοὴρ Ῥὰ- 
Ἰοβίϊηβ, πιᾶκο ὮΝ Οὐγρειβ, δηά ἤδη γὰρ πάθον ἐέ (ὑπο- 
πλεῖν). Νον ὑποπλεῖν 15 80 ι.5864,, δΙης6 Ὀγ (ἢ γιαλίης 
.7ὃ» διὰ δαϊϊηρ ἱιπάδν" 80 ἰδδη, [ἢ 6 841}0Γ8 ρίαςθ, 11 
θοΐνϑοῃ ἐποηγβοῖνοα δηὰ {ἢ6 νη, δηὰ ἰπογοῦν γὸ- 
οοῖνα βἤδιίογ ἴτγομι ἰξ. Τὴ σοΠίγαιυ ἰθγηὶ [0 εἴης 13 
ὑπερπλεῖν, ἰο0 581] οὔ, αἴ ἃ ἀἰϑέαηοο 7γΓοΉι, ΔΏΥ οοαβί. ΤῊ]8 
8 [Π6 ΟὨΪΥ ΝΑΥ ἴῃ ψὨΙΟἢ 1 σὴ υηάἀογείδη (6 ἴθγε, 
δΔηἋ 1{ 185. ΠΘΑΓΙῪ (πᾶὶ ἴῃ ψῃϊοῖ 6 δὰ οχρ]δίηβ 1. 
Υ εἰϑίθίῃ, ἤοννονον, δηά δἰιηοϑὶ 41} (ὐοπηπηγχρηίδίογϑ, 
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ἀεοῆπε ὑποπλεῖν (ο οοαϑέ ; δὰ 80Π16 ΒΊΡΡοΒβε ἰδαί {πο Ὺ 
σοδϑίθα δἰοηρ ΟἸΠοα δηὰ ῬδιρὮ}.. Βυῖ [ἢ 80, ΨΥ 
νν»ὰ8 Οὐγργμβ τπθητοηθά 9 Οὐδμογα (ὨϊηΚ {πᾶ (ἢ6Υ 
ςοαβίθα δἱοηρ (6 δου βίιογα οὗ ὔυργυ8. Βαΐ ἰῃδὲ 
νου ὰ Ὀσίηρ πεῖ αἰγθοῦγ ἴῃ [Π6 ἴλοθ οὗ 186 
νη. (ὅθε Μι. ΗἩογῃθ᾽β Μαρ.) Οἰμοῖβ, ντἢ ἸΏΟΓΘ 
πμϑλθενοις ἢχ οὐ 86 Νογέλ οοαϑὲ οὗ (ἢ ἰβἰδηά. 

οἱ (παῖ (18 15 ἢοΐ Ἔχργθββϑθά ὈΥῪ ὑποπλι 18 Ὀ δὶ ἔγοηι 
1πΠ6 νογάβ δ νϑῦ. 7. ὑπεπλευσάμην τὴν Κρήτην κατὰ 
Σαλμώνην, τῦ06 ταπ ππάεν, δογα Ρ ὉΥ' ΟΥ̓ είθ, αὐ ΟΥ̓́ 
αδομέ δαίπιοπο. 11 β86θιη8 ργορδθὶο {πᾶΐ ΤΠ6Υ ἀΙα ποΐ 
ῬΓΟΡΟΙΙΥ οοαϑί Οὐργυβ 8 41}, θυ ἴοοκ [ΠΘῚΓ σου ΓΒ8 
ἸῸ (Π6 Εδ8ὲ ΡγΓΟΠΊΟΠΙΟΓΥ οὗ {Π|16 8] ἃ ΔΟΓΟΒ5 ἰο (}!- 
αἰἃ ; 88 δΥ θ6 Ἰηἰογγθα ἔτουι ἰἢς ἴθγηὶ διαπλεῖν, Ν᾽ ΠΙΟἢ 
ΓΏΔΥ 5, Υ οἰἴπογ το δαὶ ἐῤγοισὴ οὐ ἀογοϑ5, Ὀο(Ν 
ὙΠΙσἢ βρη! οδίοη8 ἀγα ἔγεααθηΐ ἢ ΤὭὨυσΥ 65 δηα 
{π6 θ6β8ὲ ψυοΓβ. ὯΝ 

4, διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους, εἶναι ἐναντίους. Κυϊπορῖ 
{Π1ΠΚ5 {π8ὲ Γαι κα 1868 [Π6 ῥΐαγαὶ, βϊποθ ἔγαα ΏΠΥ 
ΠΙΔΗΥ͂ ΜΊΠΩΒ ὈΪοΟΥ δί Οἤσθ, 8Πη4 ΘΠΩΠΔΗΡῸΓ ἃ 5}]ρ. 
Τῆυ8 ἢ6 οἰΐε8 Νερεί. 4, 88. δέθρα βίῃ ρα}, 1 ογάι 
το, πηδρη 8 δυίθι ἰθιροβίδι θιι8 οὐδηι {Γ6 5 δυο 
σοηϑισνθσιηίΐί ; δηά τσγοΐίριϑ ἰο Ηοσ. 1, 8,12. ιτγρ. 
2 η. 1, 80. βεὰα. Βυΐ 1 Δρρυθβθηά (δὲ {18 18 οηἷγ 
ἔτι οὗ ἃ τοὐλὲγἰιοϊπα οὐ ρεγζεοσέ δέογηι ( ὨϊσοἮὮ 'ν88 τοί 
{Π6 σᾶ86 ἴῃ 1Π6 ργϑβϑηΐ ἰῃβίδησθ), δηά [δῇ σὰ πϑρὰ 
ΟἿΪΥ βᾳρροβα {{|| τοὐπ5 Κορέ οἠϊὲίηρ, δὰ γοῖ 4}1] οἵ 
(ἤδη ργονθά οοπέγαγ. 
Ηρα ΟΠ γυβοβίοῃῃ ἢδ8 {86 [Ὁ] οσιηρ Ὀοδυϊ ἃ] το- 

βοοιίοη, νογιῆρα, 4145} [ἢ ἢἷθ ΟὝΤ 6486, δηἀ {Ππογοίογο 
σοιίηρ ἔγτοηι (ῃ6 ἢφρατὶ : Ὅρα πάλιν πειρασμοὶ, πάλιν 
ἄνεμοι ἐναντίοι" ὅρα διὰ πάντων οὕτω τόν βίον τῶν ἁγίων 
ὑφαινόμενον' ἐξέφυγον τὸ δικαστήριον, καὶ περιπίπτοιξιν 
γαναγίῳ καὶ χείμωωανοι, ὃ καὶ δηλών ἐπάγει. ΤΊ ψογὰ 
ὑφαινόμενον ὈΓΙῺρ5 ἰο ΟΠ Θ᾽ Β τη 1η4 [Π6 δου ράϑβδρο οὗ 
ουγρτοαὶ Ὠγαιηδίο Βαγὰ : “ Τὴδ τορῦ" οὗἁἨ ον ᾿ἶνο8 18 
οὔ πηϊηρὶ θά γαρη." Ατα 6 ἴο ΒΌΡΡΟΒΘΟ 8η 1πγλι βοη ἡ 
1 (δηκ ποῖ. ΤΠουρὶι ἃ 1,8{1η νϑγβίοη οἴ βοπια οὗ (ἢτν- 
βοβίοϊη β Ηοι ]}168 ΠΥ πᾶνο 66 γοδά ὈΥ {π6 Ρορί. 

ΠΑ τιϑίδρθον ἀοτγίνοα ἴγομι βρ᾽ πηΐπρ πα Κηδιηρ,. 
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ὅ. κατήλθομεν εἰς Μύρα τ. ΔΛ. Τδαεαὶ νατί δι! οη8 
8ῃου]α οσσοὺγ ἴῃ ἰἢ6 Ὠδηηε8 οὗὨ Οὔβουγα ρ]4σ65 [|1Κὸ 
ΜΜγτὰ 15 ποΐ βυγργιδίηρ. Τῆυ8, δπιοηρ οἴ Γ8 οὗ 118 
ναγ δι οη8, Μ6 ἤανα Σμύρναν ἀπῃὰ Λύστρα, ψὨϊοἢ 56 θα 
80 αἰ ἔδγοπί 48 ἴο ἰηἀϊοαῖα ψ]ΠὉ] αἰϊογαίίοη, Ὑ οἰβίθι ἢ 
{π|ηΚ8 {πὶ (Π6 Δ" Ὀοΐψοοη ἴνγυλα δῃὰ Σμύρνα 
τηῖσῃς οαὰ86 [Π6 τηϊϑίακεο. 18, ΠΟΎΘΝΘΓ, 566 18 11η- 
ΡῬιοθα ίθ. 1 βυβρθοῖ [πὲ 41} [ἢ 6 ναγι δῦ! 8 ἃΓΟΒ6 
τοίη δοοιάθηί. Τα βίαροϑ οἱ σογγυρίοη βθθίῃ ἴο 
ἢανθ ὕθεὴ {ἢ686. Νύρα, σμύρα (ΌὌΥ ἃ τεροικίοη οὗ 
[86 σ᾽ ργθοβαϊηρ), σμύρνα ((ἢδ ν δηά ρ Ὀοΐηρ οἴξθῃ 1ῃ- 
τοσοῃδηροά), σμύρναν. [{ἰ8 τηογα ἀϊῆςου]ς ἴο δοςοιηΐ 
ἴον [Π6 ν γῪ δηςθηΐ σοιτυρίίοη, Λύστρα (ἴοτ δηίζίεπι 
ὃ 19, δίησ 1 15 ἔοι τη {Π6 (οἄ. ΑἸοχ. δηὰ Ψυϊραίο). 
10 86θυ]β ἴο Ὦδγνο δγίϑθη ἔγοιὴ ἃ τη ϊϑυ ἀογβίδηάτηρ οὗ 
84 ΔΟὈτεν δίίοη, ἴΠ6 ψογάβ Λύστρα δηά Μύρα, οΥ 
Μύρρα, Ὀεϊηρ, Μη θη Ψ τ ίδη ἢ [Π6 οσοηέγδοί ἔογπι, δὺ- 
Ὀγονίαίοα [ἢ ἃ ΠΔΠΗΘΓ ΘΧΙΓΟΗΊΘΙΥ 5 187: 88, (ῸΓ ἰῃ- 
βίδηςε, Μύρα ἀπά λύστρα : [6 Μ δηά λυ θεϊηρ ἴγθ- 
4 ΏΕΥ σοπίομ παρα : 88 Α'80 {Π6 υ δηᾶ ς. 
τοί ᾿πάἀερα Πςοπ]δοίαγοα Δίμυρα, ψὨϊοἢ, 45. ΝΘ 

δηά ἔγουι Ῥ]ηγ, ψῶ8 {Π6 δι οὗ ἃ ΓΙΝΟΙ δπά ἰόν 
δἀ]ασοηΐ ἴῃ [γοῖϊΔ. Βυΐ {Π]18 185. ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΤΥ, 8.Π06 
Μύρα, ἃ8 ἍΘ ἰδαγη ἴτομι δίγαῦο, νγῶϑ α'80 ἴῃ [1 γοΐδ, 
δηά, {ποιρὴ αἰδίαπί {ΘΠ βἰδάϊα οτ (ἢ6 βἤογε, Ὁ 
δά ἃ ροτί, Απά [15 ροτί ΟΥ̓ Μυγα, Αρρίδῃ τη ΘὨ ἸΟΏ8, 
Ρ. 1018. (οἰἰδα Ὀγ Νοί3.) ΌῪῚ 168 παῦιο ““πάγϊαζϑ, 
δη4 88γ8 11 85 ἀσίδηασρα ὈΚγ 8 ομαίη. Μαίοΐα δῃὰ 
Η]Θγοο 68 πιθηϊοη Μυτὰ 848 (6 πιοέγοροῖίϊ5 οἵ 1 γοὶᾶ: 
δηα ἔγοπὶ ἃ ρᾶββᾶχα οἵ Ῥογρῇγυτγυ, οἰϊθα ὃ. Υ οἴβ., 1 
βδοεῖῃ8 Ῥγοραιβ ὑπαὶ Μγια σψὃὸ ἴπ6 ρογί ρσθποΓΑ Υ 
υϑοα [ὉΣ ΟΓΟΒΒΙΏβ ΟΥ̓́Θ ἴο ΟΥργυ9. Βαβὶὶ δείβες. 
Ψ, Τδεοῖς (οἰϊεα Ὀγ ᾽ εἰ8.) ον ἀθη!γ τεαὰ Μῦρα; 
δηἃ ἰΐ6 ς4}}8 1. τῆς Δυκίας βελτίστη καὶ φαιδροτάτη 
πόλις. 

6. εὑρὼν πλοῖον ᾿Αλεξανδρῖνον, ““ τηοδίϊηρ' ψΙΠ ἃ να8- 
βοεἱ δοίοηβὶηρ ἐο Αἰεχκαπαάγιπα." ὅδ6ο {Π6 ποθ οἢ νϑζσ. 
ῷ, Τῆς βίυάοηϊ Μ|} οὔβϑογνο, {μαΐ πλοῖον, {πουρσὴ 1 
ὉΒΌΔΙΙΥ δἰ ρη 68 ἃ δοαέ, 18 ἃ “ἜΘ ΠΕΓΑΪ ΠΔΠ16 ἔῸγ ἃ υο5δοῖ, 

᾿ς ΟΥ̓ ψηδίονογ 8|Ζθ, ἢ ΘΠ ΘΓ 8118} ΟΥ σγοδΐ : δῃά, ἴῃ [Π6 



ΑΟΥΒ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΒΤΙΕΒ, ΟΗΑΡ. ΧΧΥ. 00 

Ῥγθβθηξ σαβ, ΜῈ πον ἰΐ πηιδὶ ἢάνα θθθη οὗ σοῃβιθγ- 
80]6 Ὀυγίῃθη ; 48 ἱπἀθόά ψογο τοϑὶ οὔ {πὸ ΑἸθχϑδη- 
ἀγίδηῃ ν}886]18. Κυϊη06] γϑίδιβϑ ἰο ἃ Ὠίβϑογί. οὐ Ηδβδ8 
ἀθ Νανίδυ5 ΑἸοχδηάσγίηϊβ, δηὰ ὟΥ οἰϑίοϊῃ οἱἴθϑ. 86 ν6- 
ΤᾺ Ράβ88δρ68 [0 {15 ΡΌΓΡΟΒΘΕ ; 6ΘΧ. ΡΤ. ΑτβΕα. Ριαδί. 1. 
Ῥ. 98. ὅτι κυβερνήτης μὲν, ὅστις πλείστους ἀθρόους ἔσωσεν 
ὑπὲρ χιλίους" ΠοΓγα (6 ϑοῃο δὲ γοηαγκβ: αὖ νῆες 
τῶν Αἰγυπτίων μείξϑους εἰσι τῶν ἄλλων, εἷς ἄπειρον πλῆθος 
χωρεῖν. Ἐτεηυδηΐ τηοπιίοη 18 πη846 1η {6 ΟἸ 58 δὶ 
ὙΓΙ6Γ8 οὗ ἐμ6 ΑἸοχδηάγίδῃ ταθγομδης νϑββοὶβ, ψ ΠΟ ἢ, 
του δίγαθο, Ρ. 1140. ἀπά δὴ [πϑογρίϊοη οἰϊθά ὈΥ 
ὙΝ οἰϑίοίη, (ὑπὲρ σωτηρίας καὶ διαμονῆς τοῦ κυρίου αὐτο- 
κράτορος Κομόδου Σεβαστοῦ, οἱ ναυκληροὶ τοῦ πορευτικοῦ 
᾿Αλεξανδρινοῦ στόλου,) ἀρ ΘΆΓ ἴο ἰίᾶνε ογοβββα 1 τὐλοίθ 
εείς ἰο Ἰιςαγοΐα, Θϑρθοίδ!ν [Π6 σογ νΘ55618, 
ὙΠοἢ ΘΓ οὗ νΘΓῪ ἰαγρα 81Ζ6, 84 βοιῃηβθίϊπη68 ρϑβ86α 
βίηρὶγ. Τῆι Τεΐίδη. Νανῖρ. 5. τηθη 008 δὴ ΕρΥΡ- 
(ἴδῃ σοτῃ νο886] 120 συδ118 ἸΙοηρ, 80 Ὀγοδα, δηὰ ὁ90 
ἄδερ ; δηὼὲ Ρ]υΐαδγος, (1. 982. 5.) οπθ 180 ἰοηρ, δηά 
560 ΡῬτοδα. δ εἰβίθιη 4180 οἱΐθβ διιδίοῃ. Δι, 98., Μ. 
(εἰ. 21., δὰ Ταοϊί. Ηἰβί. 4,52. Ηδρησα πιδὴν Οοη- 
πηθηΐαίοῦβ [1 Κ {Π6 8810 ἤθγα τη θη οΠ6 4 νγ88 ἃ σογῇ 
νοϑϑ86ὶ ; Ἔβρθοίδι ἵν 88 ψὰ ἃγο ἰοἰἁ δί νϑσ. 88, (ῃδί ἱπ 
οὐάον ἴο Ιρι θη {6 ν6886], {ΠθῪ (γον οὐ ἴΠ6 τὸν 
σῖτιν Ἰηΐο (ἢ68 868. Απά {πουρὶ Μύυγὰ 18 δνϊ ἄθηςν 
ουἱ οἵ [ῃ6 ἔγδοῖκς ἔγσγοπη Αἰθχδπάγα ἴο ἀὐεθμθίον γοί 
(845 ὟΥ οἰβίει ἢ βυρρο5β8(8) [6 ΑἸοχδηαγιδὴ ν65856]8 βοίηθ- 
{ἴπ)68 οοαϑίρα αἰοηρ ϑυγία, {Πππὴ ρα8564 ὕγ συργαβ, 
ΟἸΠςϊα, δπὰ ῬαρὮν}14, δῃα 80 ὈῪ (ἢ6 Οτεοίΐδη 568 
ἰο Ἰίαἰγ. ϑοῖμθ γϑοθηΐ (οπιπηθηΐδίοσθ, ΠΌΝΟ, 848 
Ν αἱςῖ, δα οἵ ορίπίοῃ {ῃδί {Π6 νθ886] γγὰβ ἰδάθῃ ψ τῇ 
Τπάϊδη δηὰ οἴμογ ροοάβ, δηἢ ργοῦδθ]ν Πδά σοαϑίρά 
δοηρ Ραϊοβίίηθ, δυγία, δηᾶ Αϑι8 Μίποσ, σαυγγίηρ οἡῃ 
ἃ ἰτγϑῆϊς, βοιηθί 68 ὈΥ Ἔχοῆδηρο, {Π6 πημδρ ΨΆΥ. 
ΤΠ ΘΥ (ΠιηΚ, ἴοο, [πὲ ὈΥ τὸν σῖτον τηᾶγ 6 ιιπήάρτβίοοά 
δνγεαά ; ἃϑ1η Φοῦ 8,94. 15, 23. Ῥτον. 4,17. Απά 1 τηιϊιϑῖ 
σΟη 858 [18 βθθίῃ8 {{|6 τῆοσθ ργόρδῦ]α ἱπίογρτγοίαιίοη. 
Οὐτ 18 ἃ ΝΘΓΥ ἤΘΑΝΥ σομηηοα!γ, δηἃ 10 5 πο ΠΠΚοὶγ 
{πᾶ ἃ νε856] ἰοδάθα {πογον ἢ σου Πᾶνα δοσοπι- 

νΟΙΨ. Ρ 
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ἴο ἴδ σρηίυτγίοη, ΨΦ0]1}8, ἴο ἰγοαὶ ᾿ἶπὶ γψγ16]] ; 88, [ἢ 
ἔαςοὶ, ψὸ ἤηά Πα ἀϊά (27, 8 ὅς 48. 28, 14 ὃς 16). Το 
Αρτῖρρδ᾽β γθργδδβθηϊϑί!οηβ οὐ ἢ ἰ5 γεΐυσγη, ΒΡ. Ῥθᾶγοθ 
δι θυΐο5 Ῥδ}}᾿ 5 θεϊηρ βοοη βοΐ δί Προγῖγυ. Βαῖ 1 18 
ῃποὶ αυϊΐα οΟἷοαν ἴΠαὶ 6 εὐα5 βοοῃ ἰἰρεγαίβα : δηά 
ΨΠοίδοσ, δἱ ἰαϑί, τοι (δὲ σδιι86, 15 ἀοΟΠΙ]. 

ΓΟΗ͂ΑΡ. ΧΧΥῚΙ. 

1. ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ Ἐ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν 
““ 85 8000 88 ἰΐ νψ88 ἀδοϊἀοα (πδὶ ψὰ βῃουϊά 541] υηΐο 
Π]γ,᾿ 1. 6. 88 ΒΟΟἢ 8ἃ8 [6 ἀρροδὶ ἀδίθγπιηθά οὔτ δα 
ἴο 8811} ἔρυ [{]γ. Ἡμᾶς ἰδ υδοα δγ [μ|Κα ἴῃ γοΐδγθηςσθ 
ἴο Ὠϊπ]861} δῃὰ Ατσ᾽βίδγοιυβ, νἢο δοσοιρδηῖθα δι}, 
(που, ἴῃ βιγοίηθββ, [Π6 ρρθδὶ Οἱ ἀείογηποα 
Ῥαιμῖς οουγβο, Τἢ8 186, ἢονανοι, βαιά ρμορμίαγίέον, 
βίποθ [Κ6 δα Αρτγρρᾶ β86θηὶ [ὁ ἴᾶνα Ὀ6Θη, δἱ [δὲ 
ἴπη6, ᾿πβοραγα 6 σοπιρδηϊοηβ οὗ Ρϑιϊ. ““ ΤΏυ8 (88γ8 
Βρ. Ῥθᾶγοϑ) 1Ἢὁ Ὠϑρρθηβθα {πὶ [λι|κὸ νγὰ8 δηδοὶ θα ἴο 
Βὶνθ 80 ραγίοιΐαγ δὴ δοςσουηΐ οὗ [πΠ6 νογᾶρδ δηὰ 8810- 
τ ΟΚ.ἢ 

Ποοάάατιάρο ἤθγα γοδγκβ οἡ {Ππ6 δβδοιίομδία σοῦ- 
ἀυοί οὗὨ Τκ6 δηῃὰ Ατιβίδγομιιβ ἰὴ δοσοιηρϑΠΥηρ, 
Ῥαιΐ οἱ 80 ὈΠρΡγομηἰβίηρ ἃ Ὀυ βίη 688, ἃΠΠ 80 ἀδῆροΓου 
ἃ νοΥδρ6. 

1. σπαρεδίδουν, ““ (Π6Υ ἀοἰ νογοά." ΤΠ18 18 ποῖ ἰο 
Ὀ6 υπάοτγβίοοα ἐπρογϑοπαίίῳ (48 15 ἄοῃε ὈΥ 5801|6), 
δας ἴο Ρ6 τγοΐδιγθά (ο 16 78110γβ, οὐ οὔϊιθσβ, πο δά 
1Π6 σατο οὗὨ [Π6 ὈΓΙΒΟΠΘΓΒ ἀρροϊηϊοα ἴο ρῸ ἴο [{8]γ-. 
ΤὨ18 τηοᾶδ οὗ Ἔοχργθβϑβίοη 18 ἐοιιηᾶ σῃϊϑῆν ἴῃ {86 1ἀϊο- 
τἰςαὶ βίυ]θ ; τπουρὴ 11 βοπιθίϊπηθ8 οσσυΓβ ἰῃ {ῃ6 (]48- 
8108] ὙΓΠΕΓΒ. Παρεδίδου, οΥ ϑοηηα Μ5Ν., δῃηὰ {Π6 ὅγε. 
δηά ΑΠΙΟΡ. ἰτϑηβ᾽ίογϑ γαδά, 15 ἃ ἸΏ Γα σογγθοίοῃ. 

1. τινας ἑτέρους δεσμώτας. [Ι{ ἰβΒ ποῖ 8ι1ἃ ψΠΟΙΠΟΓ 
{1686 δα αἶδο ἀρρθαϊβα ιπίο (ἰ85β8δγ, δη νψϑῖὰ ροίηρ 

ἈΞ Οἱ ἴ|6 ἔογοθ οὗ τοῦ Ὀδέογε δῇ ἰηβηίτἰνα δοα ἴἢ6 ἢοΐβ ου 8, 1Φ. 
Μαγκ δηὰ τπΐηκδ ἴδ ἴἢ6 Τθαβοη ἔοσ (8 ρϑηϊνα πρᾶν Ὁς, θεσδυδα 
ἐκρίθη ἰδ ἴο Ὀ6 Γεβοϊνοα ἱπίο ἐγενήθη κρίσις, ΟΥ κρίμα (ἱ. ε, γνώμη) 
τοῦ ἀποπλεῖν. 
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᾿ ξογ {π|4] το ομηα ; ἰπουρὶ τ. ΔΓ ΘΓ βαθι8 ἴο Ὀ6 
οἵ ορπίοη ἰῃδῖ 1 γᾶ8 80.ἁ δυςῇ ΔΡΡΘ818, Π6 ἢ88 ρῥσον- 
εα, νοῦ ἔγεαυθηῖ ἴῃ 4}} [Π6 ῬΓΟΝΙΠΟΘΒ; δηά {ἢ 6 γα 
ΔΓΘ ἸΏΒΩΥ ΠΟΠΒΙἀΘΓΔΙΙΟΏΒ ὙὙὨΙΟΝ ΤΏΔΥῪ Ἰηἄσα ἃ5 ἴο 
ΒΏΡΡΟΒα {Π6Ὺ Ὕ6ΓΘ δβρθοίδ! νυ 50 ἱπ δυ48ὰΔ. Οη {δ6 
ουβίοάγ οὗ σαρῦνεϑ σοπηη 64 ἴο 5014 618 886 Πδιηὶ- 
Ι62Ζ ἄδ Ῥγδάο ἴῃ Ῥεοηίδθοοῃηί. Ρ. 84., δηα ΡΙΠΟΙΠ6}} 8 
Γὰπη. Εεῆ. ν. 688. 

1, σπείρης Σεβαστῆς. ΜδΗΥ τοηάογ (ἢ18, οολον ἐΐϑ 
“Αιριδέα. Ἐὸοτγ ἴτο [86 Ὡς οὗ Αυρυβίυβ Οοίαν!- 
8η0.85 Ἰερίοηβ ἴοοκ [ῃἢ6 δῆ) Αὐυρυδίδῃ. 1}}28 ἴῃ 
ΟἸαυάΐδη Β6|}]. 90, 422. τηϑῃίοη 18 τηδάδ οὗ ἃ Τορίο 
Αυριυβία. Ηρποθ τδὴΥ (Οοτππηδηίδίογβ ἃγα οὗ ορί- 
Ὠΐϊοη {πᾶΐ, 88 ἴῃ 41} {Π6 οΟἴδοῦ ἰθρίοῃβ, 80 ἴῃ {Π6 ἔνα 
Γοδογίβ βἰδιίϊιοηθα δὲ (ἰθβαᾶγοα, ἰἤθσο γα οὔθ Τσοδοτγί 
ο8}16ἀ τ1π6 Αὐυρῃυβίδη ; οὐ {πὶ (Π6 σοῇογι ἤθγθ π]θῃ- 
(ἰΙοηθα νγᾶ8 8 ἰδ: οΏΑΓΥ σοΠοτὶ οὗ δὴ “π|ιδέαη ἰορίοη 
βίδ]οηϑα ἴῃ ϑγγία δηὰ 7.48. ϑδοιναιιΖ, Ποννανου, 
{πη Κ8 1Πδὲ (Πἢ6 οομοτὶ οδίαϊηθα 118 δίηδ ἴγομ 86- 
ραβίῖβ, (π6 οδρίί8] ΟΥ̓ δαπηδγία. ὅδ66 ἢ18 1)188. 46 (ο- 
Ὠογία [4] εὐ Αυρσυβίᾶ. (Κιμη.) 

ῷ, ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ ᾿Αδραμυττηνώ, ““ Ὠανίηρ' 6ἴῺ- 
θαγκοά οὐ Ὀοδγὰ 8 8:0 οἵ Δαἀγαδιηγὰπ. Νον 
Ὠδῖη65 υβοα (ο 6 ρίνϑη [0 80:08 τοπὶ 1Π.6 ΘΟΙΠ ΤΥ 
Ψ ΠΟΘΙ ΠΟῪ 6 Γ6 θ01]1, οΥ ἔγοπὶ ψἤθηςΘ ΤΠ6Υ σδηλ6.} 
ϑθα (48. Β6]]. (ν. 8, δ, 8. 1Δν. 8, 11. Απάᾷ {ἢ} ]8 
5668 [0 ΔΡΡΙΥ ἴῃ [ῃ6 ργϑϑθηΐ Ἷᾶ88ὲ. ΤῊ σοΟΠΊΠΊΟη 
τοδάϊηρ, ἱπάθοά, 15 ᾿Αδραμυττηνῷ ; θαΐ, 848 ΠΟΙ ΠΙηΡ᾽ 18 
ΤΏΟΓΘ ἐγοηαθηί [8 ΟΥΓΟΓΒ ἰῃ ἢδΔπ168, (Π6 ΜΩΑΒ. νδγὺ ; 
ΔΥ, {Π6 δηοϊθηΐβ {μοιηβοῖνοβ ψτοῖθ {Π6 πᾶπὶ6 αἰΐς- 
Τδγθηογ.Σ Οπαο {Πρ 566 πΊ8 οἶθαγ, [ῃδΐ 11 ννα8 οσγαϊ- 
ΠΆΓΙΥ 5ρ6 16 ̓ Ατραμ. Αῃηά {Π18 8668 δϑίδ}!}8ῃ64 
ἔτοὰ Ηοτχγοάοί. 7, 42. Τπυοσγά. ὅ, 1. 8, 108. Χροη. 

Ἐ γγεῖθ. ἴοο οἰΐθβ. δῃ ἱῃβουιρίΐοη : ἴη Μαιγίίδηΐα 1, Δυρ. ὙΠ. 
Ῥιοϊεπηθοὺβ 4, 8. λεγιὼν δευτέρα Σεβαστὴ. Ταοϊζ, Απη. 14, 15. 
δυοίοη. Νεον. 20. 

1 ΤΙὺΒ τγχὸ δαύ, ἃ [οηάοῃ, [ΐνεγροοϊ, Ην}} δῃΐρ, ὅς. ἔτοτῃ τἢ6 
Τεβίἀδησο οὗἉ [6 ΟὟΤΟΣ, ΏΘΓΟ (ἢ6 8} 1} ἰδ, 88 1 σγεγθ, δἴ Ὠοπθ, 

1 Αῃάὰ [ἢ]8 τυδβ 8180 ἴΠπ6 σαϑ6 τ] ΤΠ ΔῺΥ οὐΐϑνῦ παῖηεβ. ΝΩΑΥ δνθῃ 
οὗ 1ῃο86 οὗὨ βοπῖα τποάδγῃ οὔ ο8, (6 ΟΥΥΒΟΡΓΘΡΕΥ 6 ποῖ ἐχδοί]ν 
ἀειοσιωϊηθά, 
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Ογτε. 7, 8, 8. Ὠοάογ, δὶς. 12, 72. [( 15 ποξ θϑϑυ, 
Βον νῸσ, ἰο ἀοίογηνηθ ὙΠδΘί ΘΓ (Π6 βίηρ]ο τ βου !ά 
Ὀ6 υβρά, ον ττ΄; δηα ψῃοίμογ (Π6 4 οὐ (6 ε. Τὸ 
Τὴ6 {Π6Γ6 βθθίηϑ Π0 γϑᾶϑοῃ (0 ἀοιδί Ὀὰὺΐ (Πδὲ εἰ 88 
{86 οτγίρίηα! ογί βοργαρῆυ, δῃὰ ρμογάαρδ θα δἰησίδ τ. 
Απά {818 15 βιρρογίβα ὃν {Π6 δνιάθηοθ οὗ (Π6 τροϑί 
δηῃοίοηίὶ Μδ5., 1η (818 Δα 5᾽ 1118 σ8568 ς Ὠοΐ ἴο Ὠ16Π- 
(ἰοη {πᾶΐ οἵ σοἸη8 δῃά 1ηβογὶρι]οη8. [πάρδρα, 1 ἢδνθ 
οὨβονϑθαὰ τΊΔΠΥ οᾶδθ8, θνθῆ ἴῃ Τμιογάϊάε5, Ηροτγο- 
ἀοίι8, δῃηα ΟΥΠΘΙ ΘΑ Ἡσιίογβ, ἰὼ ψοἢ {Π6 δίπρίο 
Ἰοίίοβ οὐ δησίθῃης Ὡδπηθδ ἃγθ ἔγοαυθηίγ, ἰῃ ΜΝ. 
οἰἰδηρεοά ἴο ἀομδίθ οὔβθββ. 16 ἐθγιηϊ δίῃ 86 6 118 (0 
ἀδηῃοία {πὲ {ΠΡ ραοα ἀογινοα (8 Ὡϑιὴρ ἴσοι 8 86, 
οἵ [θηρ]6 οὗ βοίῃβ ἤβγο, οἵ βο4, ᾿Ατραμυτ. Β66 8 ἴα 
Ὀ6 ἃ που ρίυγαὶ οἵ Ογίθηίαὶ οτρίη, ἔσοπι (6 Η6, 
ΣΟ ΣῊΝ “απ θηπεὶρΉ οΓ οἰευαέϊοη, απ οἰευαξοά 6η- 
ΑΝ 50 18. 80, 17., “ {1} γα 6 Ἰοΐϊ 88 Δἢ δι δ ση 05 
α ἠέ. 

Αἀτγαιιγίυπι ψα8, ἰὴ Μγβία, ορροϑίίβ ἰο {8 
ἰἰϑηα οἵ [,68008 : δῃηι {παῖ ἐλῤὲς 18 ἐδ Ρίδες ἰδεῖ 
τηεδηΐ, δῃά ποΐ “αἀγιωποέμηι ἴθ Α ῖοα (815 Ἠδιη- 
τοοηα, Ὗατοίϊι5, Ὠγυβίι8, ὙΠ βῖυθ, δηὰ ψογίοι 8ι 
ΠΡ 56 6118 Οἶθδγ, 81η66 11 ἰ8 ργοῦρδῦ!6 ἰἢδὲ (ἢ}18 8.10 
δα (Δ Κθη ἴῃ Ποὺ ἰδαϊηρ, δηα ψ88 ροϊῃρ Ὠοπηογᾶγά : 

ὙΏΟΓΟ88 10 ψοι]α πᾶν ὈΘΘῺ ταίθογ βίσαηρα {μδὲ ἃ 
Βἢ1:Ρ οὗ “ἀνμηιοέισα ἴὰ Αἰτίσα βῃου! ἃ Βαανα (ακθῃ 580 
Σοιηοίθ ἃ σοῦγβθ. Βρβιβ, (ΒςῈ Μ55. ὈΥ ΠΟ πη68ῃ8 
ἔἌνουΣ (18 Βυρροδίεϊοη ; 811 Βανίηρ, ηοἱ ᾿Αδρυμυττηνῷ, 
Ῥυΐ ᾽Δτραμ. οΥ ᾿Αδραμ. Απά, πηοῦθονγ, {Π6 ποηιον 
δοπέϊίο 81}}} 1658 σογγθθροηάβ ; (πδὲ θείη, ποί ᾿Αδρυ- 
μητῆνος, θυΐ (48 να ἰδάγηῃ ἔγτομι δὲ, ΒγΖ.) ᾿Αδρυ-μήτιος. 
ΤΠ σοηζυγοη, 10 Β66Π18, ΔΡΊΓΘΘΔΟΌΪΥ ἴἰο ουβίοπι (866 

[λ6 ποίθ8 οἢ (Ὁ. 24.). :1ηἰδηαθα ηοί ο τοιηδίη ψι8 
{18 Αἀγδαπῃγ(ἐ8ῃ ν 6886] ἴο 1(5 ρ͵αςθ οὗἩ ἔπεα] ἀδϑβεϊηδ- 
τἴοη, θυ ἴο βοιηδ ᾿ἀμονν οὗ Αϑι18 τἱηοσ, ἔτοιη ψῃϊο ἢ 
6 τῖρδΐ πηθοῦ ψιἢ ἃ σομνθηϊθηΐ ρᾶββᾶρο ἰο [{4]Ὁ, 6Χχ- 
Ρϑοίηρ ἴο ἢηά 5οπηθ 5ῃ1|Ρ 10 {6 ροτγίβ οὗ ἰἃὑγοϊα ΟΓΥ 
Οδγία, οὐ βοασγά οὗ ψῇῃιοῦ ἢδ τρῶς οι ρΑγκ [15 
Β0] 168 Δη4 ΡΓΙΒΟΉΘΓΒ ον οιηθ. Ὅῇδ δνθηΐ δῃ- 
ΒοΓοα 8 Ἔχρθδοίδιοη : ἔογ αἱ Μγβϑία ἴῃ 1 γοΐβ ἢ 
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ἔουπαά δὴ ΑἸαχαηαης νϑβ886 1] Ὀσηῃπά [οΓ Πἰαἷν. (δ668 
νοῦ. 6.) (ὐοπβυϊξ, οη {185 δ ]θοῖ, [κ6 (Ἰεγς, Καρῆ., 
ΟἹ, δηα βϑρϑοί!γ ναί Απεᾳ. Ναυϊ. εχ ΠΙΠΟΓΘ 
Ῥαμ] Εομ). 60}}. .6ηᾶ 1767. Ρ. 4., ἰο ψὨϊοῖ 1 ἢᾶνθ 
ἤθγ θθϑῃ τῃποἢ Ἰηἀαυίσδά. 

ῷ, μέλλοντες πλεῖν τοὺς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν τόπους. ΤῊΘ 
ψογά μέλλοντες σαηηοί (1 {π|π} θὲ ἀοίδησεά : ἴον, 
ἴτουι {π6 ργϑοθάϊηρ οχρίδηδίίοη, Ὁ 18 τηδῃ δ ἰῃδὲ 
{Π6 σοηίυγίοη δηά ἢΐ8 σΟΙΊΡΑΠΥ ΜΈΓ ποέ ροὶπρ' ἴο Ὠ8- 
ν]ραία ἰὴ (Π6 ἀϊγοοίοη οὗ ᾿Αϑ8ί4 ογ [οηΐδ : τπουρὶ (ἢθ 
Ααγδιηγ ἰδ τ ϑγίθΓΒ ογο. Νοί ψιτουξ ΓΘΆΒΟΠ, 
{πογοίογο, ἢανο ΜΙ]. Βοηροὶ, τι οβθδοῦ, δηὰ Κυϊηοοὶ 
Ρτοίδγγοα μέλλοντι, σῃϊοῖ, Κυϊπορὶ {ΓῸ]Ὺ ΟὔΒογν 68, 
ν) 85 σῃδηροά ἴο {Π| ὑγόβθηΐ γοδαϊηρ Ὁν {Π6 ἐκίβαντες 
Ῥτθοραϊηρ, δηα ἰδ ἀνήχθημεν [ΟΠ] ηρ. Απά (ΠοῸρΡἢ 
πλεῖν 18 γί Ὁ τι1ι564 οὗ ἧς 938 1|0ΓὙ5 [ἤδη (ἢ6 ν6886], γοῖ 
1ῃ6 Ἰἰαἰίον 18 ὈΥ̓͂ ΠΟ ΠιθΔῃ8 ΓΆΓΘ, δηά οσουγβ Ὀοίἢ ἴῃ 
Ἡδετοάοί., Τμυςγά., δηὰ Χβϑηορῆ. Καυϊηοεϊ οἰΐθ8 
Χοη. Ηἰϑ8ι. 6, Ὁ, 8. εἴ που τις ναῦς περὶ τὴν ᾿Αττικὴν 
ἔπλει. Αῃά δα τοίοσβ ἴἰο Μαγκίδηὰ οὐ Μᾶχ. Τγυτγ. 
Ὠ 188. δῷ. Ρ. 692. «πὰ Μαβϑνις οἡ Ῥοΐνβηῃ. ὑ. 827. 
Ηδργα Ῥ οἰβίδίη δρροβιίζὶΥ σοιραγθβ Ῥοϊγῦ. Ὁ. 4. εἰς 
τοὺς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν τόπους. 3. τοῖς κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν, 
καὶ Λιβύην τόποις. Ὁ. 81. τοῖς κατὰ τὴν Σικελίαν τόπους. 
Ηδηηοη. πλεῖν τοὺς παραθαλασσίους τόπους. Μυπίῆδ 
εἰϊε8 Ὠοά. ϑϊῖς.. ΦΟῷ ἢ. ἐβασίλευσε μέχρι τῶν κατὰ 
Ῥηγιον τόπων. [ἴ{ ΤῊΔΥ 588.6ἰγὺ Ὀ6 τϑοκοηθα δηιοηρ; 
[Π6 την ἰά οί 8] δῃά ἡδυςῖς 8] ἔθ ΓΠῚ8 80 Τγθασθηῦ 1 
118 ἀπῆσυ]ς σπδρίοσγ. 

9. ἀνήχθημεν. ΤὮΪ5, ἀηά κατήχθημεν (ὙΠ Οἢ ΟΟΟΌΓΒ 
7υ8ι δἴθγ), ἃγθ θχδοί!υ ορροδίἑα ἰ6γπη8, (ἢ ΤΟΥ ΠΊΘΓ δίρι 
ἡ Ιηρ᾽ ἰο τοοὶσἢ ἀποηον, ϑ6ὲ φαἱΐ, ἀοραγέ; τῃ6 οἶΒΘΓ 
[0 σόηιθ ἐο ἀποήλοῦ", ἑομοῖ!, ὅτο." ὅδ866 {Π6 ποῖδ8 οἢ 18, 
18. ἃ 91, 8. 

8. φιλανθρώπως ο. Ἶ. τῷ Π. χρησάμενος. ΓΠΙΒ 6Χ- 
ΔΟΙῪ ΔΗΒΊΘΙΒ (Ο Οὐγ ἰἀΐοπι, ωϑ6 αην οπὲ Κὶπαΐψν. Ἐκχ- 
ΒΠΊΡ]69 ΔῈ δήδυςορα ὃν Εδρδμεὶ ἀπῃὰ  ϑίβίβι ἢ ς 815 

Ὁ Τηδβα ἴνο [ΟΣ 8 ἀγα ἴδ. ἀχρ[αϊηοα ὈΥ ἔπ6 5680}. οἡ Αι ΟΡ, 
1.γεϊοῖ, 698. ἀνάγεσθαι ἐκ τοῦ λιμένος ἀπόπλειν καὶ εἰς τὰ ἄνω φέ- 
ρεσθαι᾿ ᾧ ἐναντίον τὸ κατάγεσθαι, τὸ εἰς τὰ κάτω καὶ εἰν τὴν γῆν 
φέρεσθαι. 
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ΡΙαί. 1, 1768. ἠπίως πᾶσι καὶ φιλανθρώπως χ 
γος. Χοηορῆ. Μδρῃι. 4,, 8, 12. σοὶ ἐοίκασιν ἔτι Φιλικα- 
τερον ἣ τοῖς ἄλλοις χρῆσθαι. 

8. ἐπέτρεψε ἐπιμελείας τυχεῖν, “ ἰο ταορῖνα ἰἢεῖγ 
(Κἰπ4}) διἰοπεϊοηβ.᾽" Ὑ οἰβίθιῃ δρροβί( γ οἰΐθβ. Αροὶ- 
Ἰοη. 4, 80. ἐν ταύτῃ τῇ νήσῳ ναυαγήσαντες ἔτυχον ἐπτ» 
μελείας παρὰ τῶν Ἡρώων. Χροηορῆ. τεύξομαι ἐπιμε- 
λείας ὑπ᾽ ἀνθρώπων. 
ΤΠ ψογὰ σεηογα ῦ τοΐδιϑ ἰο οαγὲ δῃὰ τοαέολίιΐ 

αἰέἐοπέϊοπ ἴἰο ἴ[ῃ6 ψαη(β5 οἵ ἃ 510 Ρϑσβοῃ; δηά βιιοῇ 
ψγοῦ ἃ ργοῦδῦϊὶν Ραυϊ θ6 δὶ σοπῃηηθηοίηρ ἢ18 νογᾶρθ. 
Κυϊηοοὶ οὔβογνοβ (Πδὲ ἴη {Π686 νἱδιῖ(8 δὶ ψουϊὰ 8 
διἰθπάθα ὈΥ (Π6 βοϊάϊογ ἰδὲ Καρί συδγὰ ονογ ἢϊπι. 

8. πρὸς τοὺς Φίλους. Αἡ ἰἀιοίςαὶ οχργαββίοῃ, οὗ 
σουΓΒα βιρηϊγηρ {Π6 Οὐγιβέϊαης {ἰοῦ ; ἃ σοηρτορᾶ- 
το μανίηρ' ργοθ Ὁ Ϊ]Υ θ6οη ἔουπάρσα ὈΥ πηθδῃ8 οἵ (Π086 
οἵ Τγτγα τηϑητοποά ἰη ς. 91. 

ΤΠ 5}1ρ-πηδδίογ, 10 8668, δα Ὀιυ,.51}6858 δὶ διάοῃ. 
Ηον Ἰομρ' ἃ βία ν88 ᾿ηδάθ ἔῆδγα 18 ηοΐ οογίδίῃ, 
Ὀυΐ ργοῦΔΟΪΥ 8 βῃογί οὔθ. ᾿ 

4.. ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον, ὃ. τ. τ. ἀ. ε. ἐς. ἴΙη 
ὑπεπλ. Ψ6 ἤᾶνθ ΔποῖοΥ ἡδυς σαὶ 6 γπλ, ᾿νΟΙ ν]ηρ ὯΟ 
{16 ΟΠ; Θβρθοία ΝΥ 848 δί. ΓΚ ΘΧΡΓΘΒ868 
ὨΙπ1861} ϑοιηοναῖ ἴοο Ὀτιεῆγ. 8) 6 Ὠΐοθυ 8πα ΥΥ οἰβίδιῃ 
86, οὗ 411} (η6 (ὐοπιπιοηϊδίογβ, ἰἢο86 ψγἢο ἢᾶνα ἰἰτοόννῃ 
τηοβί Προς οἡ (Π6 Ἔχργθβϑίοη. [ἢ τῆς υἱηὰ (8485 τῆ 6 Ὺ 
ΟὈδοενθ) δα γδόρλ θα, {Πα ψου]ὰ ἤᾶνὸ ἴθ {6} 
ΟουΓ86 ϑίγαισῃς δογΓο85 ἴγοιη διάοη ἰο (Π6 σοδϑί. οὗ 
1, γεῖδ, ἰδανιηρ Ογργυβ οὐ (δ γὶρὴξ; 85, ἴῃ {Π|Ὸ Ογπηοῖ 
νόογασο, ΠΟΥ δὰ ἄοῃθ οὐ (δε ἐεζ. Βυΐῖ πον, ἴΠ68 
νη Ὀδιησ σοΟΠίγαγσυ, δηὰ ἴοο νιοϊδηΐ ἴἰο Ὀ6 δορά, 
{86 ὺ ψ ΘΓ ΟὈϊροα ἰο ἐαοῖκ; δηά, ορδϑίϊηρ δἰοηρ Ῥὰ- 
Ἰββίιηθ, τᾶ Κο ἊΝ Ογργιυι8, δηα ([ῃ6ῃ γὼ πρᾶον ἐξ (ὑπο- 
πλεῖν). Νον ὑποπλεῖν ἰ8 80 υ.864, βίησα ὈΥ ἴΠ8 »μαλίπς 
70» δῃὰ οαἰδηρ ἑιπάδν" ΔῊ. ἰδδηά, [ἢ 6 8410 Ὑ8 ρίδορ, 1 
θοίΐψοοῃ ἰποιηβοῖνοβ δηὰ [Π6 νη, δηά {πογοῦὺν το- 
σΟΙν βιιθὶίον ἔγοπι 11. Π6 σοηίγαιυ ἴογῃλ ἴο {Π|8 18 
ὑπερπλεῖν, ἰο0 881] οὔΐ, αἴ ἃ ἀἰϑέαποθ ζγοηι, ΔῸΥ οοαϑβί. ἢ 5 
18 (Π6 ΟὨΪΥ ΜΑΔΥ ἰη ψὨΟἢ 1 σδῃ υπάοτγβίδηα (ἢ (6 Γπ), 
δηἃ [Ὁ 18. ὨΘΑΤΙῪ (δι ἴῃ ψηϊοἢ Ὠο Ὀΐθα Ἔχρ]δίη8. 11. 
ἵν εἰβίοθιῃ, ἤοννονοι, δηα δἱιηοϑὶ 41 (ὐοτηπιοηίδίογϑ, 
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ἀεῆπε ὑποπλεῖν ἰο οοαϑέ ; δπ ὦ 5016 δΊΡΡΟΒΕ (δαὶ {ΠῸ Ὺ 
ςοδϑίβα «αἰοηρ (οἷα ἀπ ῬαπρὮΥ}Δ. Βαΐί 1 80, ΨΥ 
νγὰ8 Ογργιβ τπρηιςοηθα ἢ Οἰἤοτβ {ΠῚηΚ πὶ (ΠΟΥ 
σοδβίϑά δἱοηρ (ἰ6 δουϊἢ βίχογε οὗ ὕυργιι8. Βαϊ (δαί 
νου Ὀγίησς ἰπθπὶ ἀἰγθοῖν ἴῃ 6 ἴαοθ οὗἩ (6 
νη. (δε Μι. ΗογῃἊβ Μ8ρ.) Οἰδοῖβ, ψ ἢ ΤΠΟΓΘ 
ΠΡ ΑΠΠΗΥ: ἢχ οὐ {6 Νιογέδ σοδϑί οὗ ἰδβ ᾿δδηά. 

οὐ (αἰ {ἢ 8 185 ηοῖ ΘΧργϑββθα ὈΥ ὑποπλ: 18 ρ]δίη το 
(Π6 ψογάβ δί νϑγ. 7. ὑπεπλευσάμην τὴν ζρήτην κατὰ 
Σαλμώνην, τῷ6 γα ἩΠΑΟΥ͂, ὅογο ἢ [Ὁ᾽ ΟΥθίθ, αἱ ον 
αδομέ ϑαίπιοηθΘ. [11 8668 ργοῦδῦα {π8{ (Π6Υ ἀἰὰ ποί 
ῬΓΟΡΘΙΥ οοδϑδὲ Ουρτγὺβ 3 811, θυιϊ ἴοοῖκ {Π|61’ σουΓθα 
ἴθ [6 Εδαϑύ ρῥγΓοπιοηΙΟΣΥ οὗ (ἢ 18]4Πη4 Δοτοϑ8 (ο (Ἰ]1- 

οἷᾷ ; ἃ8 ὩΔῪ Ὀ6 ἰηΐογγοα ἔγουχ (ἢ ἰθγηὶ διαπλεῖν, γν Ὠ ἢ 
ΙΏΔΥ 5ίρηΠν οἰἴμογῦ το φαἱέ ἐλγομσὴ οὐ ἀογο88, ὈΟΓ᾿ 
ὙὨΙΟἢ 5! Πςδ 08 γα ἰγεαυθηΐ τῇ ΤὨμποΥ 468 δηά 
(Π6 θαβϑί ψυὶζθγϑ. ἮΝ 

4, διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους, εἶναι ἐναντίους. ΙΚυΐηορὶ 
{πη Κ8 (πδὲ ΓλικΚα 0.865 {Π6 ρίιγαὶ, βΐποθ ἔγθα ΘΠ 
ΤΩΔΗΥ͂ ΨΜΙΠὯβ Ὀ]ον δί οὔοθ, δῃὰ ΘηδηρῸῚ ἃ 58}|ρ. 
ΤὨυ8 Πα οἰί68 Ναρεῖ. 4, 88. ὅεδϑρα 5: σὩ}1, 1η ογάι 
ἄυο, τηᾶρη 8 δυίΐθηι ἰοιηροβίδι θιι8 δἰδπὶ {Γ68 Ηδγο 
σοηδιιονοταηΐ; δηα χοίρεβ ἴο Ηἢοσ. 1, 8,12. δγρ. 
ΖΕη.1, 86. ϑβοὰ. Βυξ 1 Δρργθῃθηὰ {δαὶ (18 18. οὨΪΥ 
ἴγτυ οὗ ἃ τολὶνἰιοϊπα οὐ ρογζεοέ δέογηι (ἡ ὮΙ Οἢ ’᾿ν88 ηοΐ 
(6 σᾶ86 πῃ [16 ργαβϑθηῦ ᾿ηϑίδῃςσθ), δηά δὶ ψὰ πορᾶ 
ΟἾΪΥ ΒΌΡΡοΞβ6 {{|͵| τοὐπά5 κερὲ δἠϊ πη, διὰ γοῖ 4}} οἵ 
(ἤδη ργονεα οοπέγαῦνψ. 

Ηρδτχς (Ὠγγβοβίομῃ ἢδ8 [6 [Ὁ] οσηρ Ὀοδα 1] τὸ- 
βΒοοιείοη, νου ῆρά, 4148} ἰη ἢϊθ Ο “886, ἀπά {πογοίογα 
σοιμηρ τοῦ [η6 Βοδτί : Ὅρα πάλιν πειρασμοὶ, πάλιν 
ἄνεμοι ἐναντίον" ὅρα διὰ πάντων οὕτω τόν βίον τῶν ἁγίων 
ὑφαινόμενον' ἐξέφυγον τὸ δικαστήριον, καὶ περιπίπτοιξιν 
ναυαγίῳ καὶ χείμωνοι, ὃ καὶ δηλών ἐπάγει. ΤὮΘ πορά 
ὑφαινόμενον ὈτΙΏρ5 ἴΟ ΟΦ Β τηηἀ {Π6 ἴΆπηοιι5 ραββᾶρα οὗ 
ουγ τοδὶ Ὠγδιηδίς Βαγὰ : ““ ΤΠ τορ δ οὗἁ ΟἿ ᾿νοβ 18 
οἷα τϊηρὶεα γαρη." ΑΤα 6 ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ δῃ ἱπηι 810 ἢ 
1 ἐλίπκ ποί. Τπουρὰ ἃ 1,ϑεἰπ νογβίοη οὔ βοπια οὔ (ἢγυ- 
βοδίομι"'β ΠουΩ 168 ΠΥ πᾶνα Ὀδοη γοϑα ὈΥ {ῃ6 Ρορί. 

ἜΑ τῃϑίδρῇον ἀοτγίνεοὰ ἴγοηι βρ᾽ πηϊπρ' δηα Κηκιϊηρ,. 
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ὅ. κατήλθομεν εἰς Μύρα τ. Λ. Τῇδί νδτίδί!οη8 
Βῃου ἃ οσσυγ ἴῃ (ἢ6 ηδη168 οὗ οὔβοιγα ρ]84 665 [Κα 
Ἰγτᾶ 15 ποῖ 8 Γργϑίηρ. “ΓΏ.8, δπηοηρ οἴπογβ οὗ 118 
ψαγ δ οη 8, ΚγὙ6 ἤᾶνα Σμύρναν δΔηα Λύστρα, ψὨϊοἢ 566] 
80 αἰδγοπίὶ 48 (0 ἰἸηἀ᾽]σαία ψ|}] αἰ ογαιίίοη Ὑ οἰϑίβιῃ 
{π|ηΚ8 (Πδὲ τΠ6 Δ ΠΥ θοίψοοη γγγλα δηὰ Σμύρνα 
ταὶ σης σαυ86 (Π6 πιϊϑίακθ. ΤῊ18, πούγονογ, 566 Π}8 1Π|- 
ῬγΟῦΌΔΌ]6. 1 ϑυβροοῖ ἐπί 41} [ἢ 6 νδγδίϊοἢ8Β ἃΓΟΒ6 
τοῦ δοοιάθηί. Τὴ βίαρβ οἱ σογγιυρίίοη βθθῖῃ ἴο 
αν ὕθϑη ἢ686. Νίρα, σμύρα (ΌὈΥ ἃ τεροικίοη οὗ 
{868 σ᾽ ργδοβάϊηρ), σμύρνα ((δδ ν ἀη ρ Ὀοϊηρ οἴϊθῃ ἰη- 
τογο δηρθά), σμύρναν. [{18 τηογὰ αἰ ουϊ! ἰο δοςσουηΐ 
ἴογ ἴῃ νΘΓῪ δηιτθηΐ οοτγυρίίοη, Αύστρα (ἰογ δηϊίθης 
1 15, 81η66 1 18 Γοὐηα 1 {Π6 (οά. ΑἸοχΧ. δηὰ ν υ]ραίθ). 
10 86θη8 ἴο ἢδγνα Δγίθθῃ ΤΓΟῸΠ} ἃ τη ]δυπάογϑίδησιηρ οὗ 
8 ΔΟΡτγανιδίίοῃ, τἢ6 ψογάθ Λύστρα δηά Μύρα, οΥΓ 
Μύρρα, Ὀείησ, ἤθη ψτιτίθη ἴῃ [η6 οσοηϊγαοῖ ἴογπ, δὉ- 
δτγονιαίθα ἴῃ ἃ ΠΆΗΙ ΟΧίγο ον δἰ αῦ : 89, [ῸΓ ἴἢ- 
βίδηςο, Μύρα δηά λύστρα ; ([ῃ6 Μ δηά λυ Ροὶπρ' ἔτ6- 
4υθηιν σοπίομπαθα : 88 450 (Π6 υ δηά ς. 

Ατοίϊυβ ᾿ηἀεδα σοη)θοίξυγοά Λίμυρα, ψἰ]ςἢ, 88 Ψ6 
ἢπά ἔγουι ΡΙηγ, ψγὰ8 {πΠ6 πᾶηα Οὗ ἃ ΓΙΝΟῚ δῃά ἰονῃ 
δἀϊασοηξ ἴῃ 1 γοῖΔ. Βεΐ (Π18 18 ἩΠΗΘΟΘΒΒΑΓΥ, 51η60 
Μύρα, ἃ8 Ψ ἰοᾶγῃ ἴτοτη δίγαθο, νψγὰ8 αἶἰϑο ἴῃ 1 γοίδ, 
δηά, ἐποιρῇ αἰδύαπί ὑ ΠΥ βίδάϊα ἔγτοπὶ (ἢ6 βῆοζε, 
Βαάα ρστί. Απά {Π18 ροεῖ ΕΜ γζτα, Αρρίβϑῃ πιθῃ 8, 
Ρ. 1018. (οϊδα ὃγ Υοί3.) ὉΥ 16 παῖ ““πάγϊαρξ, 
Δη4 5808 1 ψὲ8 ἀοίβθηάρα ὈΓ 8 ομαίη. Μαϊίοϊα δηά 
ΗἸογοο ΘΒ πθηίοη Μγτὰ 88 (ἢ »ιεέγοροί!5 οἵ Τ γοῖίδ : 
δη4 ἔγοπὶ 4 Ῥάββαζα οἵ Ῥογρἤγτγυ, οἱϊοά γ  εἴ8., 1 
568 Ῥγορδυίε {πὶ Μυγὰ στᾺ8 ἴΠ6 ρογί ρϑῃογα! νυ 
υδοα [ῸΓ ΟΓΟΘΒΙΏΡ ΟΥ̓ ἴο Οὐργυβ. Βαβὶὶ δείδυς. 
ν, ΤἝροϊς (οἰϊρα ὃν ᾽εῖ8.) δνιἀθηι!γ τοαὰ Μῦρα ; 
δη πα 6818 1. τῆς Λυκίας βελτίστη καὶ φαιδροτάτη 
πόλις. 

6. εὑρὼν πλοῖον ᾿Αλεξανδρῖνον, ““ τηρ δ !ηρσ 1 ἃ ν68- 
5βεἱ δεοϊοηξῖηρ ἐο Αἰεχαπαάγιπα." ὅ66 1ἢ6 ποὶδ Οἢ ΨνΘΓ. 
2, Το βιυάοηϊ ψ|}} οὔβεσνο, ταὶ πλοῖον, (πουρσῇ Κὶ 
ὈΒΌΔΙΪΥ 5: ρΉ 168 ἃ δοαέ, ἰ5 ἃ σΈΠΕΓΑΙ Ὠ8η16 ἴΌΓ ἃ υεϑϑδοὲ, 

᾿ς ΟΚ ΜἬΔΙΘΨΟΣ 51|Ζ6, ΜΏΘΙΠΘΓ 5Π18}} οὐ σγοδί : δῃ6, ἴῃ {86 
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Ῥγεβθηΐ οδβ6, γγὰ Κπον ἰΐ πηυϑὲ να θδθῃ οἵ σοηϑβίογ- 
8.016 Ὀυγί θη ; 88 ἱηπάθόα ψογα τηοβὶ οὗ ἴ[Π6 ΑἸἰδχϑη- 
ἀγίδη νϑβ886]85. Κυϊΐποεὶ γοίδιβ ἴο ἃ Ὠιββογί. οἵ Η δϑδὺ8 
ἄς Νανίδυβ ΑἸἰἸοχδηάγίη!β, δηά ὟΥ οἰβίθιη οἰΐθβ βενθ- 
ΓΑΪ ρᾳΒβαρ6 8 ἴ0 {Π|5 ρΌΓΡΟΒΘ ; 6Χ. ρΓ. Ατὶβα. Ρ]δί. 1. 
Ρ. 98. ὅτι κυβερνήτης μὲν, ὅστις πλείστους ἀθρόους ἔσωσεν 
ὑπὲρ χιλίους" ὙΠΟΓΕ (86 ϑομο  δϑὲ τοηαγκβ: αὖ νῆες 
τῶν Αἰγυπτίων μείξους εἶσι τῶν ἄλλων, ὡς ἄπειρον πλῆθος 
χωρεῖν. Ἐτοαιδηξ τηοπίίοη 18 πηδᾶάδ ἴῃ (Π6 ΟἸ 4581 64] 
τΓιζοτϑ οὐ ἐῃ6 ΑἸ]οχδηάγίδη τῃηογοῃδηΐ νθ856}5,  ] σἢ, 
ἔτοιῃ ϑδίγαρο, Ρ. 1140. ἀπά δὴ [πβογρίϊοη οἰϊθὰ ὈῪ 
ὙΥ εἰϑίεϊη, (ὑπὲρ σωτηρίας καὶ διαμονῆς τοῦ κυρίου αὐτο- 
κρἄτορος Κομμόδου Σεβαστοῦ, οἱ ναυκληροὶ τοῦ πορευτικοῦ 
᾿Αλεξανδρινοῦ στόλου,) ΔρρΘᾶΓ ἰο ᾶνο σγοββθα ἴῃ τολοίθ 
Πεοία ἴο Ὠ οδραγο μα, Θϑρϑοία!Υ ἴἢ6 σοτῃ ΨψΘ556|8, 
ἢ οἢ 6 ΓΟ ΟΥ̓ νΟΓῪ ἰαῖρο 81Ζ6, δηἀ βοιηθίϊπιθ8 ρα8866 
δίησὶγ. Τῆι Γοΐδη. Νανὶρ. ὅ. τη η 0η8 δὴ ΕΥΡ- 
(ἰδ σοτη νθ8586] 120 οἰΡ118 ἰοηρ, 80 Ὀγοδά, δηᾶὰ ὁ0 
ἄδαρ ; δηϊ ΡιΙυίΐαγοϊ,, (1. 984. 5.) οηθ 180 Ἰοηρ, δηά 
δ0 Ὀτοδά. γεἰβίϑθιη α͵8ο οἰΐθβ δυβίοη. Αυρ. 98., Μ. 
(εἰ. 21.. δηα οι. Ηἰβι. 4,28. Ηδηοα τηϑηγ Οοι- 
τηθηΐδίογβ {δ 1 ηΚ (ἢ 6 5010 ΠοΓΘ πηθητοηθα 88 ἃ σΟΓΏ 
να536] ; ΕΒρΘΟΙ ΔΙ ἃ8 Ὑ7ὸ ΔΓΘ (014 δ νϑσ. 88, {πδ ἴῃ 
ΟΥΟΓ ἴο ᾿ρῃίθῃ {Π6 νεβ86], ἰθὺ {γον ουξ (ἢ τὸν 
σῖτιν ἱηΐο {Π6 8688. ἀπά {βουρῇ Μγτα 18 δνϊἀθηίὶν 
ουΐ οἵ {μ6 ἔγδοῖκ ἔγοπιὶ ΑἸοχδηάγια ἴο 1)1σεθδγο ΐα, γοϑὶ 
(45 ὟΥ εἰβίεϊη βϑιισρϑϑίβ) {πΠ6 ΑἸοχδηάγιϑη ν6556]8 βοῃγθ- 
εἰτη68 οοαϑίθα δίοηρ' ὅυγία, {θη ραββθὰ ὑγ ὕγργυβ, 
ΕἸ Ἰςοΐα, δηὰ ῬαρὮν} 8, δῃὰ 80 ὈΥῪῚ {πΠ6 ατεοίδηῃ 5θᾶ 
10 [(4]|7γ. ϑοῖῃηθβ γοοθηΐ (οιηπηδηίδίοσβθ, ἤονανοσ, 85 
να), διὰ οἵ ορίπίοη ἐπδὲ (6 νϑ886] ννὰβ ἰδάθη ψ τῇ 
Τπάϊδη δηὰ ομογ ροοάβ, δηΐ ΡΓΟΡΔΡΒΙΥ δά οοαϑίοά 
δἰοηρ Ῥαἰθβεπθ, ϑυγία, δὰ Αβια ΜΊποσ, σδγγυίηρ οα 
ἃ {τῆϊς, βοπηϑίϊπηθ8 ὈΥ Ἔχοῆδηρα, (ἢ6 σψῇοΐα νὰν. 
ΤΥ τἢϊηΚ, ἴοο, [Πα ὈΥ τὸν σῖτον τῆν 6 υπάρτγβίοοά 
ὀνεαά ; ἃ81η ΦοὉ 8,924. 15, 23. Ῥγον. 4.17. Απά 1 τηιϊιβὲ 
ΠΟὨ 688 {Π15 Β6 68 [6 Ἰηογθ ργοῦδῦ!α Ἰηϊογργοίαϊίοη. 
Οὐοι 15 ἃ ΨΘΓΥ͂ ἤδαᾶνν σομηπηοα!ϊγ, ἀη( ἰ{ 18 ποί Π|ΚΕΙγ 
{πὲ ἃ νε856] ἰοδάβα {πογον ἢ σουϊὰ αν δοοσοιη- 

ΨΟΙΨ. Ρ 
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τηοἀαίοα 276 ρΡεγβοῆβ. Βοϑιθβ, δίηρο {πεῖν ἀδηρος 
μιδά Ροβϑη ρτοδί, {Π6Ὺ σου ὰ ἤᾶνα ἰἤσουπ οὐξ βυιοῖ 8 
ἤσαν ᾿ἸδΔα!Ὼρ 886 ἤδαξ πη σἢ ΒΟΟΠΘΓ; ΘΒΡΘΟΙΔΠΪΥ 848 1ἱ 
15 5814 δ νϑζγ. 18. ἐκβολὴν ἐποιοῦντο, ὙὮΠΟἾ 15 ἃ ῬΡΟΡΌΪΑΓ 
ΤᾺ οὗἉ βαγίηρ; [α΄ {πο Υ (γον (Π6 ἐσάϊηρ ονοτθοδγά. 
Οἵ τῃς 276 ρβγβοῃβ, πηδηγυ, 1 σοῃ]θοίιγθ, ΓΘ ρα886η- 
ΡεΥ38, ἴῃ ἰδκίηρ ψῃοπὰ {δ6 ἸΙρίοΣ ἰδ π νΘ886}5, 6 
ἸΏΔΥ ΒΌρροΒα, ψγου!α Ὀ6 ργποραἸ ν οσσαυριθά. 
Ἢ ἐνεβίβασεν ἡμᾶς εἰς αὐτό, ““ οἰ δΓκο 8 οη Ὀοατά 

οὗ τι. ον ιβάξειν 8ἰρυϊῆθα ἴο εἐπιδαγά, δπὰ 16 
οἴἴθη [Ὁ] ονοα ὈΥ εἰς, οπ ἐπα οἵ. ὅθε  εἰβἔθι η 5 
ΘΧΔΙΊΡΪ68.. ΓΘ ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴθγηι 0 [ἢϊ5 [Β ἐκβιβάϑειν. 
Βοίἢ ατὸ γεαυθηΐ 1η (ἢ6 ατοοκ Η:βἰογ 88. 

7. ἱκαναῖς ἡμέραις βραδυπλοοῦντες, ““Δη4 ψῆθη ψγ16 
᾿ι84, ἴὉΓ ἃ ροοά ΤΊΔΗΥ͂ ἄδυβ, 581164] βίον." Τῇς 
νοῦ βραδυπλοέω, 0 δαϊ δίοιυ, 15 βοτηασνν δι γαγθ: δι 
8 ΘΧΔΙΉΡΪ6 5 δαἀάιιοοά Ὀγ Υ οεἴδ. οτὰ Ατίοιϊα. 4. 
84. ἔτυχε πλέων καὶ ἐβραδυπλόησεν ; ἴο ΜὨϊοΟἢ, ΤἸΏΔΥ Ὀδ 
δἀάοά (οϑίηα8 [ηήἤίοορ]. 18, 1ὴ ΒοΟΚΚονΒ Αῃδςα. 
1, 225. 

7. κατὰ τὴν Κνίδον, ““ ορροϑβὶία ἴο, οὐ (η!ἀι.8. 
7. μὴ προσεῶντος ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου ἼΠα Ψογά π 

σεῶντος Ὧδ88 ἃ ΒοΙΠΕ αἴ ΔΠΟΙΏΔΙΟΙ18 Δρρθάγδηοο ; 1ῃ- 
βοιηιοἢ ἰῃα Μαγκίδηα οχοϊβδιτηβ, “ὙΠῸ σδη δχρίδίη 
ει Απάδο νοι]ά γοδά πρόσω ἐῶντος, ΝΜ ΏΙΟἢ 18 σθΓ- 
(ΔΊ ΏΪΥ ργαίδγδθϊθ ἴο {π6 σοπ]θοίατγο οὗὨ Ηοἰηβ105, προ- 
σελώντος. Βυΐ Ὀοίἢ ἃτα Ὁπηθοθββᾶσγ, Προσεάω ἰ5 
ποῦ πῆοσα ἵσγοριΐαγ ἤδη εἰσεάω, ἐο 5 76 0 50 ἴη, 
οἰϊθα ἴῃ δίθριι. Τθβδιγ. ἢν. δας, ἔγοπι αθοροῃ, 1ὅ, 
2., δηά παρεάω, ἔο 587 ἐο σοὸ ραδῖ, εἰϊοὰ Ὀγ δ'εἢιδε- 
ἔογ (δι ἀθι) ἔγοιῃ ΓΖείΖαϑ. ΥΥῊΝ ΠοΓΘ, πρσεάω 5|6Ὡ]- 
ἢδΒ ἐο δ 78 ἐο 5Ὸὸ ἘΟΆΜΑΒΌ : [ὉΓ πρὸϑ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἴῃ 
ΠΟΠΊΡΟΒιΓοΠ, 88 ΒΟΠΊΘΕΠ168 (6 Β6η86 οὗ πρόσω, 70᾽- 
ιὐαγά. ὅδὸο ἰΠδὲ προσεῶντος 18 ἐφμέυαϊοηΐ ἴο0 πρόσω ἐών- 
τος, ΜΏΪΙΟΠ Μαγκδηα σοη͵δοίιγεα. Απά {18 Β6η86 
οἵ πρὸς 18 ργονοα δΔηἀ 1Ππιδίγαϊοα Ὀγ ἐδ ὉΠ] οσίηρ Ρ88- 
8ΒΆ068 : ΦΟΡἢ. Ρἢ1). 41. πώς γὰρ ἂν νοσῶν ἀνὴρ Κώλον 
παλαιᾷ κηρὶ, προσβαίη μακρὰν; Ἐμιτρ. Ογε!. 708. δὲ 
ἀμφιτρήτος τῆσδε προσβαίνων ποδὶ" ὃς ἘΠ]. 4. 00. γερόντι 
προσβηναι ποδὶ. Ἰ)ιοάογ. ὅ΄.. ΒΙΡ]. Ηἰδ5ί. ]. 8. ρ. 192. 
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δάϊι. ὙΥ 6556] 1ηρ;, οἷς τοξεύουσι μὲν τῷ ποδὶ προσβαίνοντες, 
δέορρίηρ ογιυαγά. 

᾿ ΒΟΒΙ ΒΘ ν δηα Κυΐποοὶ ψνουϊά Δα προεῶντος ἴῸΓ 
1Π6 βρ]6 ἐώντος, ἀπ 80 ᾿πάθοά ἐᾳν 15 ιι3εἀ ἴῃ {Π68 
ρδβϑαρθ οὗ [μιοίδη Η. ,.. ρ. 657. νοΐ ὙΠῸ Ὺ οἰἷΐα: 
δαΐ προσεάω 18 8 ΒίΓΟΠΡΟΓ ἴδ, Δη6 ἰηἀδοα 86 6ῃ)8 ἴο 
ἢανα Ὀ66η ἃ ῃδιι σαὶ σΠ6. 

Ηδὰ {Π6 τυ 6 ΓΒ ΡῸΠΕ πρόσω, ζογιυαγά ἴῃ (ΠΕ Γ 
σουγβθ, {ΠΥ ψουα ἀουθΉ1685 ἤᾶνο βίθογθα ΔΟγοβ8 ἴο 
1Π6 ργομπηοηίοτ!α8 οἵ Μαῖςϑδ, δηΐ (ἤδθηςβ ίο 1ταἰγ. Βυΐ 
ἃ5 (ἢ6 ψίηὰ ψου]Ἱά ποί βιιῆδγ (ἤθη ἰο ρῸ οπ ἐλοὶν 
ΠΟΏΓδ6, ἸΆΘΥ ψΟΓα ΟὈ]ροά ἰο ἑἐαοῖ, δηὰ γμπ μπαθν 
(τοῖο. Αμπα {815 15 {π6 86η86 οὗ ὑπεπλεύσαμεν τὴν 
Ἰκρήτην. Βαῖΐ ἴξ πᾶν 566 ϑίγδηρο (ἢδί κατὰ Σαλμώ- 
γὴν ϑῃου]ὰ 6 δά 64, βῖηςσα ἢ (ἢ6 ᾶῦονθ 86η86 ὑποπλεῖν 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ δα τ118 οἵ Δ βθηΐθηςα ἀθηοίπηρ᾽ ρίασο. 'ΓὮΘ 
(τα, ΠοΥΘνῸΓ, 18, τας ἴῃ ὑπέπσλ. [Π6ΓΘ 15 8 αἰορΐζα. 
7 βἰρῃιῆθβ Ὀοΐἢ γεπηΐη δ πεν, δΔηα πιαϊὶηρ ἀπν 
ἐῤίηρ α σἠείέεν. Νον, ἴπ ἴῃ 6 ΓΌΓΠΙΘΓ 86η86, 1 Δα πη 
οὗ ἃ εἶαυβε ἰο θα δά ἀδϑὰά ἀδηοίίηρσ ρίασο. ΤὨοιυρῇ [Ὁ 
ψου]ά Ὦανο᾽ θΘΘη τόσο σογγθϑοῖ ἴο να Δα ἀ6α δηοίποῦ 
νοῦ. ὙΠΘΥ ΓΘΔΟΠΕΩ, οἵ, 48 (Π}8 84110γ8 ϑᾶν, πιαάδ 
1Π6 158ἰδηά δἱ [ἢ 6 ργοιῃοπίογυ οὗ ϑαίπιοηθ, πον οδ]]οά 
Ο(ἀρο δαϊοιηοη, οὐ ΨὨΙοἢ 866 (ἢ6 Οδορταρἢ!οαὶ ντὶ- 
ἴογϑ, δη4 ΥΥ οἰβίβιη. : 

8. μόλις παραλεγόμενοι αὐτὴν, ““δηΔἃ Πανίηρ, ψ ΠΝ 
στοαί αἰ ου]γ, σοδβίθα, νγοαι Πογθα, οὐ ἀουδ]θά ἱἰ,᾿ 
νἱΖ. ἴῃ6 Ρῥγοιηοηΐίοσυ. 448 (6 ψίηαά {6 ννᾶ8, 118 
νν8 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἀἰβῆοι]ξ : δηὰ 1 πᾶνα Ὀδϑίοσθ ορβδθγνθα, 
παν ἴο {Π8 δηίθπίβ {π6 ἀουθ!ηρ ἃ οὰρ6 οὐ ῥγὸ- 
ΤΩΟΠΓΟΓΥ Ψ»85 ΔΙ ΑΥ8 ἃ βοσίουβ δϊαιγσ. Μόλις 18 ι866 
8ἃ8 ἴῃ 7, 16. 14, 18. Βοηροὶ 18 τηϊδίδθη ἰῇ σοη-᾿ 
βίγυΐηρ 1 ψΙἢ ἤλθομεν. 

παραλέγεσθαι, Κα τῆ6 1,δἰίη ἰδρο, 18 ἃ πυίσαὶ 
ἴδετπι βἰρηϊγιηρ ο οοαϑὲ, οὗ πο Μυπίῃο οἰΐα8 δὴ 
Θχϑρὶα ἔγτροῃ Ὠοάογ. δῖ... 496 α. παρελέγοντο τὴν 
γῆν" ἴο ΨΠϊοΐ τηΔΥ θ6 δά ἀοα Ὠιοίον. δῇς. ὅ, 1902. κἀ- 
κεῖθεν ἤδη παρελέγοντο τὴν ᾿Ιταλίαν" ὧς 6, 141. παρελέ- 
γοντὸ τὴν γῆν. [{18 πανογ, 1 {Π101Κ, Τουηά 1ἢ {Π6 οδγ- 
116 ΥΠΘΓΒ. 

ΡΞ 
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8. ἤλθομεν εἰς τόπον---ΚΚαλοὺς λιμένας. ΤῊ]5 15 841 
ἰο θ6 {Π6 β88π|6 88 {πδἰ τηϑδῃιοηδα Ὀγ δι. ΒΥνΖ. Καλὴ 
ἀκτὴ. πόλις Κρητών. Βυϊ 1 18 ποί ΠΠΚοΙῪ {Πδ0 11 Βῃουϊά 
Πᾶνα νὸ ΠδΙΏ68 ; 8η4 (Π6 ὁη6 λέγ τηδηςοηθά [5 οοἢ- 
ἤτιηθα ὈΥῚ {6 πᾶ 1 γε Ὀθᾶγβ, Οαΐοβ ἐϊπιθηαδ. 
ΤΠοτα 18 Γράβϑοη (ο ϑυβρθοί ἃ σογγυριίοῃ ἴῃ δίαθρῇ. 
Νον (6 ΜΝ. οὔοδι Κελτών, ψὨισῆ, ΠΟΎΟΥΟΙ, 15 ὩΟ 
βαοίίοσ. Ὑδεϊ ροϊηίβ ἴο [68 ἴχι!6 γοδαίηρ, ὙΠιςἢ 15 πο 
Σικέλων, ἃ8 Βοεγκίογ, Ἡοϊβίεῖη, δηὰ Κυϊηοοὶ βϑιρροβε; 
θυ Σικελιώτων. 6 τηϊβίακα ἃγοϑα ἴσου (ῃ6 σι Ὀαϊηρ; 
Δβοσρϑά ὃγ {Π6 ρτγαςοθάϊηρ σ, ἀπ {πΠ6 κελιώτων Ὀείηνσ 
δχριθβϑθα ὈΥ δυργανι δίίοη, {{Π|ι|8, κελτων, Το, ψογάβ 
Σικέλοι Δηα Σικελιώται ἃγΓ6 οἵδ σοηΐουηάοα ἴῃ {Π|6 
ΜΝ. οἵ Τπυογαϊάεβ. Βιΐ ἐπ 6 ἔογῃγοῦ 5:0 }68 {Π6 
Δὲομἶί, ἃ Δ άγουβ πδίίοη οἱ διοῦν ; (Π6 ἰαἰέογ, (6 
ατεοκ Οοἱοηϊβ.8 οὗ δι γ. Απὰ νὰ Κπον ἴοι Ηδ- 
τοάοί. ]. θΘ. δηά Ὠ]οάον. δία. 1. 1Φ. [ηδι (αἰαοέο ᾿88 ἃ 
ατοοκ οοΐοηυ. δας [Κα σοιῃροιηά ὩΔΠ168 ΟΓ6 οί 
ὉΠ αυθηΐ ἀπιοηρ᾽ [ἢ 6 δηςοηΐ8. δὸ Σκάπχτη ὕλη, [ῃ6 
ἴον 66 ΤὨυογ 468 ψγοίθ ἢ18 Ηἰβίοσυ. ὙΠ αΐ 
15. ἤθγα πηθη!οηθα Ὁη66Γ (ἢ6 ὨδΠΊ6 τόπος, τνὰ8 ρεγ δ ρ5 
ΠΡ Ϊν ἃ ἐοισπ, ὨΔΥ, 1 {||6 τόσα {ΠΔη ἃ ροτί ἰο {π6 δά- 
Ἰδοθπΐ ΟἿ ᾿πηοαἀϊδίοΥ δον πηθηςοηθα, ψ ἢ δίανογ 
ΤΊΔΥ Ὀ6 108 ΓΘΔΪ ΠΑΠ16: [ῸΓ {πο γα 88 θ6θη 0 {{{{|6 σοη- 
{ΓΟΥΘΓΒΥ ΓΑΙ8Β6 σοποριηΐηρ {Π6 τοδάϊηρ. Νὼὸ πιϑῃςίοῃ 
ΟΥ̓ ΔΥ ϑυςσῇ ΟΥ̓, ΟΥΓ ἄνθη ν !]αρο, 88 Λασαία [138 ΔΏΥ͂ 
σι θογα θ6θη ἴουημ. Α8 ἰο {6 ΜΝ... (ῃ6. ΑἸδχ. δὰ 
δηοίδος γοδά ἄλασσα, πὰ {Π6 Ψιϊς. ΤΙδηβιδίοῦ σοδά 
Θάλασσα. δοιῃθ ἢᾶνε Θεσσάλα. Ατοίϊι8 νου]ά τοδά 
ἄλασσα, Ὀυΐ ρῖνο8 Π0 Τϑάβδοη. ἴὕηάοσ {Π686 οἰγουπ)- 
βίδης68 πηοϑὲ (ΟΠ ΘΠηἰδίΟΓΒ ἃΓ6 ἰηΝ]1η6 6 ο τοίδ! ἢ {Π|6 

- ΘΟ ΠΊΟοη Γοδαϊηρ,, Δ ἀ ΒΌρΡΟο86 [118 ὁη6 διηοηρ [ΒΘ ἸΩΔΗΥ͂ 
ἴδοθϑβ οἵ [Ὧ6 δωπαάγοα-οἰέοά 1516, ποΐ τηθπίϊοηθιὶ ὈῪ 
᾿τηγ δηὰ {ῃ6 οἴπογ (ὐθορταρῇϊοδ) δηά Η!βίογιςαὶ ψτὶ- 

[6Γ8. ΤἬ 8, ον νοῦ, 15 θυ} ομέξίηρ ἴῃ Κηοί. Β6Ζα ργο- 
Ροβ68 ᾿Ελαία, βῖης6 ΒΡ] δ. 4, 12, (οΓ 20. οαϊξ. Ηδτγα. 
ἃς ΕΥ̓ΔΏΖ,) διηοηρ ἴΠ6 οἶδπογ οἰτ165, τη πε οηρα ΕἸ δα. 
Βαυΐ, {πα 15. ποῦ ΥΘΓΥ 5 τη1|4γ, δηά Ηδγάμαϊη ἢᾶ5 {6 γα, 
ἔτοιῃ ἃ ΜΚ. ϑίορῇ. ΒγυΖ. δῃὰ Πιορ. [,δϑγί. ἐγ γ δαιθης- 
εὦ δέοα. 1 ομάογ (μαι ΒοΖᾶ βίοι! ποὶ γαῖ μοῦ ἢδνα 
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σἤοβθῃ ἴο ϑιρροβα ἰῃδί Ζαδος 15 τηϑδηῖ, νυ ῇὶς ἢ 8180 
ἈΌΡΘΔΙ8 ἴῃ ΒΠΠγΒ ᾿Ι8ὲ. ΝῸΙ Ὠθθα 11 θ6 οβ]εοίο4, {Πδὲ 
ῬΠΗΥ ᾿ἰηβογίβ ἰὑ διηηοηρ {Π6 ἐπίαηα ΟΝ 8, ΒΙη66 ὮὉγ (ῃδΐ 
[γι ἢ6 ὨΔ6ΔΠ8 ὩΘΓΘΙΥ βυςσἢ ἃ8 ΨΟΓΟ ποΐ ρογίβ. ΝΟΥ͂ 
6 ΔΓῈ ποΐ ΠΕΙῸ (οἷα {παι 1,28: ψγἃ8 ὁπ6. Ἐδιγῃδ- 
γ6η8 ψγὰ8 Ρ] 41} 18 ρογέ. ΑἸὰ αἱ {8 Εδβί δῃηὰ οὗ 
Οτοίθ πὸ οἰγ οουὰ Ὀ6 ἴδ ἔγζοηι (6 σοδϑί ; Ρθυ 808 
πού πΊΟΓ6 (ΠΔῃ ἢνθ τ116858., Α.8 (ο ἀϊδγθηςσθ [ἢ ἰσγιηΐ- 
παίίοη, ἰΐ 15 {Πρ ; βῖηςα {παι 5 [γϑαπθηΐξ ἴῃ δημθηξ 
πδῖη68. ἤρδηοσο πόλις Λασαία τη68Πη8 ἰἢ6 Ζιαδώαη οἱέψ, 
ψὨ] οἷ 15 Θαυϊναϊοηί (ο Λάσος. ΑΠπά ἴο {Π6 Δι Ποῦ ν 
οἵ ΡΙΩΥ τᾶν μ6 δα ἀ6ἀ {Πῶὶ οὗ Ηδβυο τ, ΠΟ 6ν1- 
ἀΘΠΕΥ ΓΘΟΟΡΏΪΖΘΒ (ἢ 5 ΟΥ, Λασίων᾽ πόλις" ἢ χωρίον' 
γΠΘΓΘ ᾿ἰ 18 ονἀθηΐ [δ6 ρυποίαυδίίοη οὐρῃί ἐο θ6, Δα- 
σίων πόλις, ἢ χωρίον. 

9. ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου, ἕο. Τῆσθδβα ψογάϑ8 
ουσίς ἰο Ὀ6 τοηάογοα, “ Ὀυΐ 4 σοῃβιογα Ὁ] 6 {{π|6 
δανίηρ Θἰαρ864, δηα 581}}1ηρ' Πανίηρ' πον ὈΘοομηθ ἀΔῃ- 
Βογουβ; ἴον ἐδθ  εαδέ ννὰ8 δἰτθδαυ ρϑβί." Καὶ Π6ΓΘ 
Βίσηῆθ5 οὐδ. [{ 158 ϑίγδηρο {πὶ (Π6 νογά8 διὰ τὸ καὶ 
τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι Βῃου]ἀ αν 50 ρεῖ- 
ΡΙαχϑά (ἢ6 δαγίοσ τοάθγῃ (οπηηθηΐαίογβ, 88 Εγα8- 
τὴι18, (δϑδυῦοη, δηἃ (ἰαβ(6110, ῆοΟ σοη)δοίαΓγα νημε- 
νίαν : δηά 1.6 Μογπα ὑετίαν. ἔνοη οὖν ογυα!ίς Μαιῖ- 
Ἰλπὰ τοραγὰβ (Π6 ννογάβ8 88 σοῦγυρὶ .Ὑ Βυΐ, ἴῃ [δοΐ, 
[ἢ6 σοπγηοη ᾿ηςοτργοίδιοῃ, νυ 8 1] Οἢ γ8ἃ8 ΟΥΙΡΊΏΔΙΥ ὑΓῸ- 

Ἐ Τῆς ἴον ἀεσγίτεα 118 Πα Π16 ἔγοτῃ 18 δἰ(υϑιΐοη ; [ῸΓ λάσιος 8]ρ- 
ὨΪῆ68 γοιιφἢ, τοοῖκυ, διο.; οὗ ἩΒΙΟΝ ΟἾΒΕΙ ἜΧΔΓρἾ68 τη ρϊ μα εἰϊεὰ οὗ 
δηίζοηΐ, δηκὶ Ἔνθ τ ΘΓ (Οὐ 8. Τἢι18, ἰΏ ΟἿἿΤ ΟΥ̓ ΘΟΙΠΙΓΥ, ϑοαγ- 
δοτομρὴ, 1. 6. ϑολγὰ (τγοιρ), δὰ Ὀογουρῇ  (ἐοιυη), ἀπά Ποιρὴ-ἰοη 
(ἴῃ 1ἱποοϊ 8} 1γ 6}, Ἡυτϊτεἢ ἴῃ οιηεβάαγν Βοος οοκβ.ϊονη. 
1 ὙΠῸ ρατγίίοϊα καὶ, αἰδο, (ϑαγ8 6) δθϑηϑ ὁ δῇῆενν ἴπδέ τὴν νησ- 

τείαν τηυδὶ Ὁ6 δοιῃει ΐρ' ννῃϊοῦ ἱπογεαδοα ἴἢ6 ἀδῆχονῦ Οὗ 8811 0’; (0 
νυ οἢ (Π6  αδέ οὗἨ (ἢ ψαννβ 88 ὯῸ ΤΏΟΤΘ Γγοϊαϊίοη ἐπ οἱγοι: οἰδίοη 
ἢ88; ὯΟΣ ψΟυ ἃ πεαῖμθη ἰδ κα ΔΩΥ τογα ῃοίΐοα οὗ ἰϊ. Ὑπαῖ παρε- 
ληλυθέναι ὮΟΓΟ ΠΔῪ 5 ὡα8 οοπι6 (Ποῖ ισα8 ραξὶ͵} τΩΔΥ Ὀ6 ρῥτονοὰ 
ἔγοταῃ ἱπῃηΟΓΔΌ]6 Ἰηβίδησοϑ ἴῃ {(Π6 Ὀσοϑὶ τι θοῦ, 88 νγοὶ] 88 (6 Ενβδῃ- 
86 }1518; δηὰ ἰξ ἰδ υλυ οἢ οτα ργΟΌΔΟΪο {παῖ 881} ρ᾽ τγὰϑ στονντ ἀΔΏρΈΓΟΙΙΒ 
ἔγοσα δοχωδίἱηρ [Πα 1065 οοη16, ΤΑΙ ΠΟΥ [ΠΔῊ ἔγου βουλοι βίηρ; [Πδῖ τοας 
ραξέ, Τα δυϊ ποῦν οὗ ρτοαῖ θη, δητίθηῖ ΟΥ τηοάθγῃ, Ὑγπ0 Θχρ]αΐῃ 
τὴν νηστείαν οὗ ἃ υειοϊδῇ, Καδὲ, οΔἢ ὭΟνΟΥ ρογϑυδαθ οἴμογθ, ἱπουρἢ ἰΐ 
ΙΏΔΥ ἰπάμοο (ἤσοτ (0 δε 5:16 ηἴ. Απά Πα οοπ)θοίυγεθ τὸν ἑγήσιον, 
861}. ἄνεμον. ᾿ 
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ρουπάοα Ὀγ ΟὨΠτγϑοβίοπι δηά (ΠΠουπιοηΐι5, 15, ΔΕΗ͂θν 
81}, [η6 ἰγὰ8 οὔθ. [{ ψ88 γρῃ ον ἀοίδηἀοά Ὀγ Ρ᾿5- 
σαίογ δηά Β6ζΖα, {Π8 ογπιθὺ οἵ συ ῃοῖ }υ ]οἰουΒῖν το- 
ΤΔΓΚ8: “ΤΚο ἀοϑίρηδίοβ ἴΠ6 (ἰΠ16 Δ6Γγ (Π6 ΠΊΔΠΠΟΓ 
οὔ δα Φεν δῆ ΡΘΟρΙ6, πησδηΐϊηρ᾽ ἃ σογίβίη δϑαϑοῃ οὗ (ἢ6 
6 ΔΓ 80 4164." 1{ 18 Βυγρτβιηρ (ἢδι (ἰἀβαιθοη 5ποι] 
ἄῖριθ 80 ΜΘΑΚΙΥ 48 ἢ6 ἄἀοθβ, ((ἢιι8, ἱπίοσ δ᾽18, ἢθ 
πὐεα θοαὶ δά δὴν ον δ δαϑὶ ἴο ἄο νι τη6 σοη- 
[υὐτίοη πα βδί]ογβ9) δηα γαῖ τΏΟΓα βυγρτγίβίηρ (Παΐ 
1} 18 βῃουά πάνθ Ὀθθη γοίϑ θὰ Ὀγν αγχίαπά. ὍΘ 
ἀγα ἢ 18, (Πδ0 (Π6 ᾿γογά8 ΟὨΪγ ἀδβιρηδίο {Π6 ϑεαϑοη οὗ 
ἐλ ξαεῖ; δῃὰ [6 Ὺ σεῦ ποῖ δἀ ἀγεββοά ἰο βαραηϑ, θυ 
(ο Ολγιδέϊαηδ. Νοτ, ἴῃ οὐάδγ ἴο ργοάιισθ (ἢ 18 8686, 
18 [16 Γ6 ΔΏΥ οσοαϑίοῃ (π ν θη) ἴο ρμυΐ [Π6 ψοτάϑ 
ἱπίο ἃ ραγεηίῃθϑβϑίβ. (ἢ  βι14η8, ὭΔΥ, ὄονθὴ ΗἨδδίμθηβ, 
τηὶρἢς θροαῖς οὗ {Π6 καὶ νηστεία, Ἰυϑὲ ἃ5 1 {Π|15 σΟυΠΙΓΥ 
6 086 (ΏΔγΥ, αν θῇ Ὁ Ὀ 6] ΘΝ ΓΒ 0.56) (ἢ6 ἴοτ5 Οἠγἐϑέ- 
γιαδ, Γαάν ἤλαν, Ἡιολιαείνιαδ, ὅτε. ( Ὠϊοἢ ἰΔ8ὲ, ὈῪ 
1[Π6 ΨΑΥ͂, 18 ΝΘΓΥ͂ ΠΟΑΡΙΥ (ἢ6 {{π|6 ΠΘΓΘ τηθδηΐ.) ΝΥ, 
{η18 πιοάθ οὗ βρϑδκίηρ ψ)ὰβ ποῦ ὑπκηονῃ ἴο ἰἢ6 
Ἠξεαίπθη8, δὸο ΤΠθορῆγ. Οἤδγ. ἘΠῚ. 8. (οἰ ὉγῪ 
ν οἰϑίοίη,) τὴν θάλατταν ἐκ Διονυσίων" πλώϊμον εἶναι. 
Νον (Πα δῇ δια πανϊρδίϊοη τγὰβ σοηβιἀογοά ἀδη- 
δετοὺϑ ὈΥ {Π6 δης 6 ηῖ8 15 ψ6}} Κηονη. Απὰ οὗ (815 
{Π6 (οπηπηθηίδίοῦβ οἵδ ἸΏΔΠΥ δχδηρῖοβ ἔοι τῃ6 
(Ἰ]αβϑείοδὶ νυ οῦβ, οηα οὗ πϑιοὺ Μ|} βυς6. Ψαορεί. 
46 δ Μι|Πατγὶ, 4, 89. Εχ ἀἷδ πιι. ἰάυτη Νονοπιθγὶβ 
8406 ἴῃ ἀἸΘίη νι. ἰάυσῃη Μαγὶ, τηδγία οἰδυάδαπίαγ. 
Νδπὶ ἰἴχ τη] πἰτ8, ΠΟΧΑῸΘ ῥγοΐῖχα, Ὠθέτ ἀΘη 8.085, 
δοτὶ8β ορβουγιίαβ, νθηίΐογαπι ᾿πῃ Ὀγίτπὶ ν 6] ηἰνία πὶ σοπιὶ- 
Ὠδίδ 580 1018 ΠῚ 50 1ηὶ Οἴ45868 ἃ ροΐαρο, 86 οἰδηι 
σομηπιοϑηίο8 ἃ ἰθγγοϑδίσὶ Σ{ΠΠΠΘγῸ ἀσίυσραί. 866 4130 
ΡΙη. Η. Ν. 4, 87. (55. Β. 6. 9, 86. 5, 2385. Δηὰ ἐδδι 
1Π6 Οτθαῖκβ τοοκοπδά (δ (Π6 βεὰ 88 ἢοΐ Ὡδυρ8 06 
{Π| τπ6 ᾿οηγ 814 τ8]Ο Γᾶ, 18 ρ]αίη ἔγοιῃ [ἢ 6 ἀθονα οἰϊοά 
Ράᾶββᾶρε οἵ ΤΠ Πθορ]γαδίυ8β. Ηρδτο γ᾽ εἰβίοϊη δάάιιοαβ 
Ῥδβϑαμ8β ἴγοιῃ (ἢ6 ΒΆΡΌΙΏΙΟ8] Ἡγογβ, ἰο ψ οὶ 1 δὰ 

4 ΤΠΐδ ὨδασΪν ΔΉΔΊΥΤΟΙΒ Ὁ ΟἿἿ Γαὐν αν. 
Τ Αμὰ {πε ᾿μδναηίίηα δαί ογβ οὗ οὐγ οὐνῇ {1ῃγ68, ἃ 8 Βοάάεϊάρε οὗὔ- 

Β6γνθθ, ρϑγίἰουϊαγὶγ ἀγεδὰ ἴπ6 ιολαείπιας ἤοισδ. 
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ῬΠαοΥϊ. ἔγαρ. 18, 4, νανήγους οἴκτειρον, ἔπει πλόος ἐστὶν 
ἄδηλος. Αταῖ. ῬῃΘηοῃῃ. 158. ὁ δὲ πλόος οὕκετι κώπαιφ 
“Ὥριος. 
Ἢ (ἢΠ6 ἀὔόονβ ἱπίφγργοίδιίοη δ} {Π6 τϑοθηΐ (οηι» 

τηθηίδίοινΒ οοϊηοίἄο ; δῇ Κυϊμοοὶ τοίθιβ ἰο Εοἰδηῆ 
Αμιᾳ. Ηδρσ. ρὑ. 4. ς. 6. ὁ 1. δηὰ Ηδβδβοιιβ, [)6 οοζὴς 
Ριιϊϊδιοηθ τηϑηρπη ΡῈ }1ὴ1 ΕΠ γ18, ΓΠΘ δγίοἷβ, 
{860 οὔϑογνθ, ψ85 υϑϑά ἴο ἀφδϑβισηδίθ ἐλ (αβϑί κατ᾽ ἐξος 

ὴν ; Δ ΘΧΔΙΊΡΪΘ οὗ ψ ἢϊοἢ 1 Θ8η6Γ οἰΐθ8 ἴγοπι ΡΏΠΟ 
ΡᾺΑὦ Νονν (δ8 νῶβ (6 πηοϑὲ βοϊθιηῃ ἴδϑι οἵ {{πῸ 
ΥΘΑΓ : δηά (0 (18 οἴδοι Κγρίε οἰΐθββ Ῥῇῃϊο. 1085, 
1174. ὃς 1194. Απὰα Πα [ὈΓΓΠΟΙ δια γκδ (Πδὲ Ρ]κι- 
ἰἀγοὶ γΡ. 1]. 4. Ρ. 671. 6818 1( μεγίστην καί τελειοτά- 
τὴν ἑορτὴν. 

Θη66. (Πογοίογα {86 το οὗ Οοίοῦογ νψγν85 ἴδϑί 
ψυδηϊησ, 8Π4 Νονθίθοῦ 48 δί Βδηΐ, Ῥϑι}], ἈΡΊΘΘΑΒΙΥ 
(9 {6 ορ᾿πίοηβ οὗ 116 {ϊπ|6, (“οὶ ψασο ἰουμ 66 οἱ 
ΔΡΡΓΘΠΘΉΒΙΟἢ 8 ἀΓΙβίηρ οἱ οἵ {Π6 ἱπρογίδος. ὨδΔΌ 08} 
5Κ1}} (Πδῇ ροϑβ68864,) 16] οἰ ΟΌΒΙΥ δαν 864, (Πδὲ {ΠΕῸῪΥ 
βῆοι!α νυ! θοῦ Βογρ (6 Ὺ Μ6ΓΒ. 

10, ἄνδρες, Ουν Επρὶδη Τγδηβίβίογ, (ΟΠ οσίηρ 
οἷα Τγηάα)ρ,}) ΓΘηάογ, ϑὲ}γ 5; 88 4180 ἰῇ ψυϑῖ, 21. δι ὶ, 
ἰς πηυδί μ6 οὐϑογνθά, ννὰ8 ἰῇ β σοβηποη ῬΠΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 
οὔ τις Πδοηι σοδηΐιγγ. ΓΒ, ᾿ῃ ἩδΟΚΙν 5 “1.088 
οὗ (ῃ6 ΤΟΥ." ““ μα οὗἉ [8 πηθῆ σοι πρὶ ὉΡ, ΒΑΥ85 
(ο {Π6 54110Γ8, 9), {Π6 8810 15 ἔι}}} οὗἨ ναΐογ.᾿ 

. 10. θεωρώ ὅτι---κμκέλλειν ἔσεσθαι τὸν πλουν. (ὑΔΙΏΘΓΑ- 
Γῖι8 τσ Ογ γρλδγκϑ, (μ41 6 ᾶνο ἤΘΓΘ Δ} ογϑίϊο ἀκα- 
τάλληλος (φοΓ ΨΏΘΓΟ (Π6 Ραγίβ ἀο ποῖ σογγθβροηά), 
Απάᾷ οἡ {8 Μανκίδηα 845 ἐγοδίοϑη δὶ ἰαγβᾷε, Το ὅτι 
8 "γ Π6 Ὁ ΐδυ, δον, δηά οἱ, γτοζαγάθα δᾷ ρ]60- 
ὨΑΒΙΟ ; 88 ἱπ4θοα 15 γθαυθη!! (86 σα86 1 ἰοηβ ϑ86}- 
ἔρης68, Θβρθοίδι]γ ἰῃ {Π68 λά!οίοαὶ δέν ]6, 

10. μετὰ ὕβρεως. Κυδίοδρυ!!, ϑομιηάς, Ὑ οἷ, 
ΒΟ υ8η6Γ, δη οἰ 18, γοιδιὶς (ΠδΔι ὕβρις 48 ἴ 6 8 
{(π6 βοιιθῃδῖ ππμδιιδὶ δέρῃ βοβδίίοη οὗ ἀεζεαέ, ἀΐδ- 
δ͵αοο; δῃὰ (Π6γ οἰ6 Ριπα, Ῥγίῇῃ. 1, 140. (ϑρεακίηρ οὗ 
(Π6 ἀείδει βυβίαιϊηθ Ὀγ {Π᾿Ὸ (Αγ Παρ πίη αἱ (υπΊ8) : 
ΝΝαυσίστονον ὕβριν ἰδιὸν τὸν τρὸς Κύμας, Βαΐ (Πιὲ8 πηθί8- 
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ῬἤΟΣ ἴ8 ἴοο ὙΠ|68 βοΪά ἰο 5ἱ{ ἃ ῥ]δίη ἵΠπῸ Ρ85- 
ΒᾶΡ6 : δηά 1 (Πογοίοσε γα! ἄργθ ψ ἢ Ο,οί8, 
οί, Κυρκο, Ἰοβοητη., δηά Κυϊηορὶ, {παὶ ἰδ ἤθγο 
βρη 65 ἐγ, ἀαπιαρσο. Απά {πον σοιρᾶγα “οβορῇ. 
Αηΐ. 8, ὅ. τών ὄμβρων ὕβρις. Απαὰ Ηονγ. (Ασῃ.], 14, 

.14, Τα, 181 υοηὲα 6068 ἐμαϊδνίμηι, σανθ. Απιῇοί. 
8, 22, ὅ8. ἡ γὰρ ὀρυνομένου πόντου δείσασα θαλάττης 
ὕβριν. ἴῃ {Π6 88Π1|6 86η86 ἐηγμγία 18. δοὰ Ὀγ {πΠ6 1,2- 
{ἴὰ στίῖογβ. (ὅ66 Κςοίο δι᾽ 5 1μοχίσοη.) Οὐτοί 5 οὔ- 
βοῖνθβ ἰπδὲ (ἢ6 ὕβρις τοβϑρϑοίβ (6 ρογδοηδ, δπὰ {16 
δημία {Π|π ἐλὶηρϑβ οἵ οΠοοέδ; βίῃηςθ ϑημία βἰρη 65 ͵ο88. 
ἢυ8 [ΟΕβΠῸΓ οἰΐ68 ἔγοπὶ ῬΏΠΠο 624 Β. ϑημία χρημά- 

τῶν. ΒΥ [δ Φορτίου 15 τηϑδηΐ ἐἢ6 ἐσαϊΐηρ. | 
10. τῶν ψυχῶν ἡμῶν. ΓἢΪ8 15 Η 616 ῃ]801ς4] Οτοοκ, 

ἴογ τῶν ψυχῶν ἡμετέρων. [Ι ΔρΡΡΙγίηρ ϑημία ἴο ψυχῶν 
6 ΠΔΥ, Ὀγ αἰορία, ἰακα ἴὰ ἴο τηϑθδῃ ἀαηρον. ἦγε 
8Γ6 ποί, ἢονανοῦ, ἴο Βῦρροβα (δι Ῥαι] ὮοΓδ. ϑιιβίδ! ἢ8 
[86 σπαγδοίθγ οὗ ἃ ργορἠδί: ἴον τπουρῇ 6 Κπον 
{Πδΐ 5 ον [6 ψοιυϊά θ6 ργοβογνοά, γοί μα ῃδά ποῖ 
Ὀβθη ἐλεη Ἰηΐογιηθα (δὲ ἢ6 ᾿ἶναβ οὗ {6 γεϑῖ Ὕ γ 
“ἐ ρίνοη υπίο ἰνπ|. Ηδ τὩΘΓΟΪνῪ ΒρΘα 5 ἃ8 ἃ ρόγδοῃ 
οἵ δχυρογίθηοθ ἴῃ Ὠανὶρϑίίοη, δηα ψ ἢ} ἃ Γγοίδγθησα ἰο 
λιριαη ργοδαδιὶἐϊέϊο8 ΟὨΪ. Απά (4 ἢ6 λμαά ῥαά 
τη οὗ ΘΧΡΟΓίΘΠΟΘ ἰ8 σογίδ! ; “85 Βρρθδῖ8β (ἴ0 υ86 {6 
ψοτ8 οἵ Βρ. Ρραγοθ) ἔγοῃι {Π6 δοοοιηίβ σίνθη 8 ἔῃ 
{Π18 Πβίογυ οἱ ἢ18 ροϊηρ ἔσοπὶ οὔθ σουπίσυ ἴὸ 8δῃ- 
Οἴδοσ, ψἤθγο ἢ6 σουϊά ποῖ αν αδγεϊνοα ψιϊουΐ 
ΤΑ ΚΙηρ ἃ νογᾶρο. Ηδ ἢδα βδϑϑη οἴδῃοσ αδἱ 868, δῃά 
Παά Ὀδθη οἴζθῃοσ ἴῃ ἀδηρογ. ἰἤθγο, [ἢ 1κκο [88 
τοοογαβα; ἴογ ἴῃ 2 (ογ. 11, 45. 6 8ᾶγ8, {παι ἠδ ἠἀωά 
δφοη ἐδγῖοθ δηϊρευγεοκεά, δηὰ ἢδα δνθῃ δοθη ἃ πὶρἐέ 
απά α ἄαν ἱπ ἐἦθ ἄεερ." 

11. τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ ναυκλήρῳ. ΒΥ [[|8 κυβερ- 
γήτης 18 τηθδῃΐϊ {6 58.667 5)1:0Ή, ΟΥ μι]οῖ ; δηά ὈΥ 1(Π6 
ναύκληρος (6 ΟἸΟΜ6, ΟΥ 8ρογοδῦρο. Τὴ6 ἰὈγπΊοὺ 
Β6 618 [0 ἢδνο ᾿δά {Π6 σοῦ σοπηημδηά οὗ {Π|Π 84 :1|0Γ8; 
88 ἌΡΡρΘΑΓΒ ἰγοηὶ (ἢ6 [Ὁ] ον ηρ ραββᾶρθθ οἰϊθ ὈΥῪ 
γγνεῖ8. δηά Κυΐηοο!. Χομορῆ. (Εοοη. 8, 12. Φορτίων, 
ὅσα ναυκλήροις κέρδους ἕνεκα ἄγεται. Ῥίαϊ. Ῥοϊπ. 2. 



ΑΟΥΒ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΒΤΙ ΕΒ, ΟΗΑΡ. ΧΧΥΙΪ. 417 

κυβερνήτην ναυτῶν ἄρχεινι. Ὑοΐ ΡΙυϊ. 807 Β. 88 γ5: 
ναύτας μὲν ἐκλέγεται κυβερνήτης, καὶ κυβερνήτην ναύκλη- 
ρος. Απά Ατίοιηϊά. 1, 37. ἄρχει ὃὲ πρωρέως ὁ κυβερ- 
νήτης, κυβερνήτου δὲ ὃ ναύκληρος. Βαΐ ἄπει ΒΌΡΘΓΙΟΥΙΥ 
ΒθΘη8 ἴο ἢᾶνθ Ὀδθθη ἀρῶν ὦ ΟΠ δἤογθ. ἢ οΟΥΠΟΓ 
Ῥᾶ5βδρ68 οἰοα ὈΥ Ὑ᾽ εἴ3. ἀγα οὔ ̓ 1{{1|6 σοῃβθηιθηςο. 

Ιη δα ἀπιίοῃ ἰο δὶ 88 Ὀ6θῃ βαϊα ὈΥ 186 ἃῦονθ 
Οοπιηθδηίδίοτβ, 1 ψου]ὰ τοιηαγκ ἰπαΐὶ 1 ψ)ὰ8 ΟἿΪΥ 
Ἰατρα 8805, βιι6 ἢ) ἃ8 τγᾶϑ {18 ΑἸοχαπάγίιδῃ οπο, {πᾶς 
μα Ὀοίἢ 8 κυβερνήτης Δῃα ἃ ναύκληρος, διῃδι]οΓ Οἢ 65 
οδγγοα μὰΐ οπθ, ΝΟ δοϊβα ἴῃ οί σᾶρδοῖτ65 : δηα 
ἢ6 ψὰ8 ἐΐοη (8116, ποῖ κυβερνήτης, Ὀυϊ ναύκληρος. 
ΤῊ]5 18 ρἰδη ἔσομαι ΤὭυογά. 1, 187. φράξει τῷ ναυκλή- 
ρῳ: ἴδε ἢ Ατβίορῃ. Αν. 7, 11. καὶ πηδάλιον τότε ναυκλή- 
ρὸν φράδει κρεμάσαντι. ΝΟΙ͂ ἃῖη 1 Δ'ΨΆΓΘ (Πδὲ {ΠΕ6ΓΘ 18 
ΔΏΥ ἐε χυτὰ: ἴο {π6 τυ]θ υϑί ἰΔΙ1ὰ ἄονῃ. 1 Κηον, 
1η 6664, (πὶ ΡΙαίατος, Ὠ).οηηοίσ. 88. ψυτῖῖθ8, ναῦν τινα 
λαβὼν ἔχουσα σῖτον, καὶ εἰσάγουσαν τοῖς ᾿Αθηναίοις, ἐκρέ- 
μασε τὸν ἔμπορον καὶ τὸν κυβερνήτην, Ὀυΐ ἐΐογθ [6 
ἔμπορον αν ΔΘ ΠΕΥ 5.845 ἔῸΓ {86 ναύκληρον. 80 Χαηῃ, 
πη Πο. ὅ, 8. ἀπὸ ναυκλήρων καὶ ἐμπόρων. Απά ἱποιυρῇ 
ΖΈΔΟοὮν], δ. Ο. ΤΏΟΡ. 640. 48, σὺ δ᾽ αὐτὸς γνώθι 
ναυκληρεῖν πόλιν: Απὰ δορῇ. Αηΐξία. 944. τοιγὰρ δι᾽ 
ὀρθῆς τὴνδ᾽ ἐναυκλήρεις πόλιν. Αηά, ψηδὲ 18 τηοϑὲ ἴο 
ἴἢ6 Ῥυγζροβὲ, ΕυΓΙρΡ. ΗἸΡΡΟΙΪ. 1919. δα. Μοηκ. ἕλκει 
δὲ κώπην, ὥστε ναυβάτης ἀνὴρ ---- αἱ δ᾽ ---ο οὐτε ναυκλήρου 
χερὸς μεταστρέφουσαι, ἅς. ψἤθπΟοΘ Ψ6 τῇδ τπᾶθγ- 

. δίδαπα Ῥῃΐο 9, 867, 1. (οἰϊεα Ὀγ ἥείδ. ναύαρχος δ᾽ 
ἐπιβατικοῦ καὶ πληρωμάτων, καὶ πάλιν φορτίδων μὲν καὶ 
ὁλκάδων ναύκληρος" κυβερνήτης ὃὲ πλωτήρων: γοῖί (Πο56 
ρθη ὑβῷ ΟἾΪΥ 8|1046 ἰο ἃ ναύκληρος, νῇο 5ιιδία!ποά 
αἶδο (π6 οἶῆςα οὗ κυβερνήτης. Νο ψοπάογ, {Πογαίογο, 
{πᾶὶ [Π6 κυβερνήτης 5Βῃου]α Ποῖα θ6 τηρηϊοηοα ἤχβι: 
8π4 ἴοι ψίηδῦ ἴ88 θ6 θη 8414 16 ΠΠΔῪ Θ81}}ν δοσοιπηῖ 

Ἐ Ί {δ οϊοννίηρ, Ῥᾷββαρε, ἴοο, οὗ Χϑη. 8,9, }1. 18 βίγοηρ, 
βἤοννῃ ἴδια ᾿ηἴεγοσὶγ οὗ ἴ[ῃ6 ναύκληρος, ΟΥ πιοτολπαπέ, 'Οπότε γὰρ τις 
ὁμολογήσειε τοῦ μὲν ἄρχοντος εἶναι τὸ προστάττειν ὅ, τι χρὴ ποιεῖν, 
τοῦ δὲ ἀρχομένου τὸ πείθεσθαι, ἐπεδείκνυεν, ἔν τε νηϊ τὸν μὲν 
ἐπιστάμενον, ἄρχοντα, τὸν δὲ ναύκληρον, καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν τῇ 
νηϊ πάντας πειθομένους τῷ ἐπιστωμένφ. 
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ἔος ἴῃ6 σδηθιτίοη Β γίο  ἀΐπρ ἴο {π6 ορὶηΐοη οὗ ἰἢ8 
κυβερνήτης; Βῖη06 ἰξ νγὰ8 σμϑφέονιαγ 80 (0 ἀο, ἃ8 Ψ6 
ἢπα ὈΥ Ἃ6 ρΡαδβαρὲ οὗ Χρη. Μϑι. 8, 9, 11. ἀρονβ 
οἰ 64, 

14, ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑ. π. π., “116 ροτγί ποίΐ 
θεοϊηρ ψ 6 }} δἀαρέρα ἰο νίηἰδγίηρ. δὸ ϑδγν. οἡ ΨΊΓρι 
(εἰιοα ὃγ Ργίςειιβ,) αρέαπι ἠέθηιαγο ομρίεπέϊδιι5. ἔξἦν 
1 ψ88 80, γα ἅγα ποί (οἰ : δυὲ ἔγοπιὶ ψ δὶ ἰ8 βαιά οἵ 
(ῃ6 ρογί ΡῬιιοθοηῖοθ, σοι τοας τπουρῆς 80 {80}]6, 
ὨδΙΟἾΥ, 88 Πανίηρ 8 δϑρθοὶ δ, Ὗ. δηὰ Ν, ὟΥ., κὶ 
ΔΡΡΘδΓΒ ἰΠαἱ ἐδὶ5 ἢδα δὴ υπίλνουγα ]8 ΟἢΘ, δπη ἃ νγ88 
Θχροβρα ἰο {π6 Ψψίηα πηοϑί ἀγελάδα ἴῃ {π6 ψιῃίογ, 
δον, τἢ6 δομέλ. Οὐ {|| δθηβ6 οἵ βλέπειν 866 
ΑἸἹΡογι δηά Κυρκο, ΟΓ δίερῆ. ΤὨδβδυγυϑ. 
λαρά χεηματια 8 ἴτοπὶ παραχειμάξω, Ν᾽ ΠΙΟἢ βίρη ῆθ8 

[ο Ῥᾶ88 6 νψἱὶηίογ αὐ (τκαρὰ). Βοιῇ ψοτάβ οἴβῃ οο- 
ΟΌΓ ἴῃ ῬοΪγὈῖι8. Απα 80 1)]οάον. 8, 9272. 

192. ἔθεντο βουλὴν, 15 15 ποί ψν6}} γϑηδεγρᾷ “ἐοοΐς 
σουῃβεῖ," ογ ἀθογεθά. 1 τοῦ δἰρηί βοα ραῦθ οομη- 
φεί, οομηδοίίθα. Ῥυτίοϑοι!8 ΤΟρᾶγαβ 1 88 8 [,Αἰϊηΐβίῃ, 
Του (η6 Ψιὶς. 88. ““βίδίυσσγιηΐ σοῃβί πὶ." Απά 
80 είγοῃιβ 0868 οοηδέέϊμηι μόηεγῦθ. ΑἋο]489108] 
Μάνῴν ψου ἃ ΡγΟΌΔΌΪΥ πᾶνο βαϊἀ προέθετο, ΟΓἿ προετί- 

θ. 

1Φ. εἴπως δύναιντο, ((ο ἐγ) εὐλοέλπογ ἐΐον σοφία, 
ΤἼ15 ΕἸ Πρ815 ὙΠ εἴπως 15 Ποῖ υηΐγοαμπδηίς. δο Ηρτγοά. 
9.14, 8. ἐβουλεύετο, εἴπως τούτους πρῶτον ἕλοι. ΓΤ υογά. 
1, ὅ8. ἴηἱξ; Ποτιδαιάται δὲ πέμψαντες παρ᾽ ᾿Αθηναίους 
πρέσβεις, εἴπως πείσειαν κι τι Δ. ἙἩοτοάοί. 6, ὅφ, 16. 
βουλομένην εἴπως ἀμφότεροι γενοίατο βασιλῆες. 
, 12, καταντήσαντες εἷς Φοίνικα, ““ἴοὁ ρχεῖ 848 Δ 89 
ῬΏὨΘΩΙΟσΘ :᾽᾽ οζσ, ογα σογγοοῖὶγ, βλωηΐχ, οὐ Ῥλοηΐρωδ, 
ψ ΠΙΓΘἢ ἰδδί, 88 6 ἤηα ἔγοιῃ Εϊοϊθιηγ ὅδορ. 8, 17. νὰ 
{π6 ροτΐ οὗ ΡΠθηϊχ. Ὑϑῖ 5ΞΙποβ (48 δρρϑδαῦβ ἔγτοπι (ἢ 
Βδ 6 ὙΓΠ6Γ) (Π6 ΤΟ ἢΒ 2οἱποα, ὈοΓἢ τηϊρὶέ 6 ςΔ]16 4 
πα ΙΕ γθηον Φοινικοῦς, οΥ Φοῖνιξ. ὙΠ6 ψογά8. ἡ οὶ 
ἤσθγο ἀθβοῦῦθ 1185 ἀβροοῖ ἤανα θθθη ΡΥ τπουρῶὶ 
ὈΥ δομπμᾶάξς ἰο ἰπάϊοδία ἐπαὲ {Π6 ρογί ψ88 ογοοκοά 
ψ ἢ ὑνὸ 1υ{{ἱρ ἤογη5, δηά Ἰοοϊαα 1ηΐο {π6 868, ποὲ 
ΟΗΪΥ (ο (ἢ6 δ, ὟὟ. θυΐ ἰο {π6 Ν᾿ ἡ. Κὅ85᾽ο «450 Οτο- 
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0118: Ρογίῃβ 186 ἴῃ δῆρσυΐο δἰ ἀπο Π]Δ7] νϑη 1846 
ἀϊνογβιϑ οὐ] οοθαὶ σογηθδ.Ἐ 

Αοοοταϊησ ἴο ἴδ τϑδάϊηρ οὗ 4}} ἰῆς ΜΚ. δηά 
δίγαρο, Ὁ. 7ὼώ8 α. (εἰϊθρα ΡΥ γ᾽) 6.3.) ψα βῃουϊά 
Τοηάσθγ, πού ῆοθηϊισθ, θυΐ ῬορηΙχ. ΟὟΓ σοιϊηϊηοῃ 
ΓΡδηϑἰαίοτβ [611 ἰηΐο ἃ τηϊβίακα Ὀγ [ο] οσίηρ {ἢ6 
Ψψυϊραίο ; τ[πουρῇ ἰξ πηυβ θ6 Δοκ πον] οαρσοά {Πδὲ [ΘΓ 
15 806 αμέϊογιἐν ἴον {Ππᾶΐ [ΌΓΠῚ ; Β1Π06 11 15 ἰουπά ἱπ 
Ηϊἴογοςὶ. δυηθοά. οἰἱοα ὃν είβίθίη, Τα ον ν88 
αἰτογνασγαάβ (ῃ6 βοδῖ οἵ ἃ ΒΙ8Πορ. , 

18. ὑποπνεύσαντος δὲ Νότου, 1. 6. ““ σοηιν ἱοντηρ :" 
ἴον ἰῃῇῆ6 ὑκὸ ἢ88 ἤθγρ, 88 οἵΐϑῃ, 8 ἀϊηϊησξνα ἔογςσδ. 
Ῥγίσξθιβϑ σοι ραγοβ ΨΊΓΡ. [.6η]18 σΓΘρΡΙ Δ η8 νοσδί Αἰβίες 
ἴὴ δἰΐαπ). Τἢ18 ῥαββᾶρθ ὈΓΙΠΡΒ [0 τη]ηα {Π6 Ἀθδυ- 
{1 νϑῦβθβ οὗ Εαγρ. Ῥῇωη. 218, Ζεφύρου πνοαῖς Ἴπ- 
πεύσαντος, ἐν οὐρανῷ κάλλιστον κελάδημα, ἰτηϊ δίεα Ὁ 
Ηοτ. (Ἄγ. 4, 4, 48. Ευγὺβ ΡῈΣ 51.0]}45 ἐφεξέσυιέ 
1048. δο ἃ στοαί ροερῖ οἵ ΟὟγ ον σουηίτΥυ, “ Ε!ά ας 
1ηὴ {6 τὰ νη, δηα αἀἰγθοίβ {Π6 5ἰογη.᾽" ΕῸΓ {119 
Π6 ᾿ΠΠδροσν (ΠΟΥ ψογο (1 βδῃου α 866) 1πσΠθὈίοά ἰο 
Οτθηΐαὶ ᾿πηδριηδοη. Τἢ 0.8 1η (ἰδ 1ΠΙτ ΔΌΡΥ 808" 
Ἰ1π|ρ Ραβϑβᾶβε οἵ Ρβ. 18, 7---1 δ.» ΠΟΓΘ 1{ 15 βα] 4, ““ ΤΊ 
Τ,ογὰ γοάθ ὑροη {π6 σμογυρίη, δηα σαι ἤνίηρ Ὡροη 
ἐδε ευἱηρδ 7 ἐδδ ευἱπά,᾽ ἀηὰ 104, 8., “Ξ ψῆο πηΔ Κοίῃ 
τῃ6 οἰοιι 8 ἢΐ8. οπασγοῖ, δηἀ να κοί β ὕρο {Π6 τοίη σα 
ο᾽ ἐδε υἱηά." Βυΐ, ἴο τεαΐυγῃ ἴο οὔῖ δβυὐ]εοί, {ἢΠ15 
οὐἱἢ Πα νγ88 ἈΥ͂ ΠΟ Τη68Π8 δάνοϑγβε (18 Βρ. Ῥθδγοθ 

ΒΌΡΡΟΒΘΒ), 51:ηὴ66 ἴ{ γγὯ8 ἃ 5146 ψ]ηὰ ; δηὰ Ὀεϊηρ απ ἃ 
δοηία "γθθζΖθ, ἰΐ ψγβ [ΔΓ τΊΟΓΘ ἱλνουγαῦδία (Π8η κᾳ 

ἴη. 
18. δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι, “τΠ1Κίηρ; 

παι {πον δά (Δἰγεδαᾶυ, 48 1 ψϑγο,) διίίδιηθα {Π6ῚΣ 
ΡΌΓΡοΞΒΘ." ἸΚρατεῖν ΒΙρἬ 68 ῬΓΟΡΟΣΙΥ ““ ἴο πᾶνθ ρόνεσ 
ΟΥ̓ΘΓ, ρ81 ῬΟΎΘΙ ΟΥ̓ΘΓ, δἰίαὶῃ Ροββθβϑίοη οὗ," θοίἢ 1η 
ἃ ΡὨΥΒΙΟΔΙ 8686 (48 ἴῃ ΤΠιογά, 8, 477. κρατεῖν τῶν 
ὅπλων) δῃᾷ ἃ ἤρυγαίνα ΟΠ; 88 ἰη Τμυογά. 2, 18. 

Ἐ βρης ΧΩΔΥ ὕα ἀείεῃαοα δῃὰ 1]Ἰυδίγαϊοὰ ἴμ6 οοεωμῆοη γεδαϊηςς 
ἴῃ Ῥαυδδη. 5, 25, 2. ἄκραν τετραμμένην ἐπὶ Λιβύης καὶ Νότου. 
ὕγογα (ἤθγ 8 ΠῸ Οὐσοδδίοη (0 σγεδὰ, ψἱτ Ἐδοῖΐιιδ, ἐπὶ λιβὸς, οὗ 
λίβυος, ἷ. 6. Διβονότον, ΒΚ Υ͂. 
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τὰ ὃξ πολλὰ τοῦ πολέμου, γνώμη --- κρατεῖσθαι. Ὑεῖ 
{Πότ 18. ἃ 8{1Π| ποῦ δρροϑὶίβ ρᾶβ888956 ἴῃ (ἀδίθῃη, οἰοα 
ὕγ  εί8., ἐπὶ δύο παιδίων ἐκρατήσαμεν τῆς προθέσεως. 

εἴ58. 3448 ἔνψο δχϑιῃρ[68 οἵ κατακρατεῖν προθέσεως 
ἔτουι Ῥοΐνθι8. 

18. ἄραντες. Ηδρτο 6 δᾶνα ἃ δι ςα] ἔογπὶ), δπὰ 
{π81 6]Πρεςα]. Νον 1{ 48 ὈΘΘη 4ιδϑιοηρα ὙΠ ΘΙΠΘΓ 
6 ΔΓ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἀγκύρας, ΟΓ τὴν ναῦν. 1 γτγοίογ 186 

2όνγηιονρ. ον {πουρῇ (Π6 ϑοῆο δϑὶ οἡ Τδυογά. 2, 
28., αἴ ἄραντες ΒᾺΡ}]168 τὰς ναῦς, γεῖ ἢ6 ψ8 [πη Κίηρσ 
οὗ Τδιογά. 1, δ2. τὰς ναῦς ἄραντες ἀπὸ τῆς γῆς, πα 
{π6 ΘΧΡΓΘΒϑιοη 18 ΝΘΓῪ Γαγοὶυ, 1 ΔΏΥ ΠΘΓΘ 6]86, ἴο θ6 
ἰουπἶ. Απά 48 ἴο {πΠ6 1,δι1η πασυοηι βοΐυογο, ἴἴ 18 ηοί 
οὗ {Π6 βᾶὴηθ παίυγθ. Ὦγθθγθδβ αὔρειν ἀγκύρας 18 ηοΐ 
ὈΠΙΓΘαΌΘΏΓΥ ἔουμα οοπιρίοέθ; ἃ8 ἴῃ Ρίυϊ. 2, 204 ο. 
καὶ τὴν ἀγκύραν ἄραι κελεύσας. ῬοΟΪΥΌ. [818. ἄρας τὰς 
ἄγκυρας, δΔηά Ρίυϊ. 1, 646 Α. κελεύσας τὴν ἄγκυραν 
αἴρειν (4}} οεἰ6ἀ Ὀγ Υ᾽ Τεἴ8.).,. Βαϊ {Π|8 γαϊδίηρ, ᾽ἴ πηυδὶ 
ΡῈ οὈβοινϑά, ἀϊὰ ἢοΐ τηρογοὶν γοίεγ ἰο εὐοἰσἠὶηρ ἐδ 
αποΐον, Ὀὰὶϊ 4150 ἰο γαϊδῖηρ ἐΐο πιαδίς δῃὰ γᾶ τα, 8ηα 
Ποϊδέϊησ ἐδ θαἰΐδ. 80 Ἴπυογά. 7, 96. ἄρας ἐκ τῆς 
Αἰγίνης, ΜΏοΓΟ (6 δ΄οῇοὶ. βυθϑιά8β τὰ ἰστία. ΤῊΘ 
(τυτἢ 185 {ΠῚ ΜΘ ἃγθ (ὁ υηάογδίδηα Ὀοίῃ ΔΏΟΠΟΙΒ, 
Τηδδίβ, γαγά8, Δηα 84115.0 Νονν [1ἢ δἷ! [Π686 Ορϑγδίϊοῃϑ 
(ΘΓ 18 σθα] γ ἃ γαϊδίηρ : Ὀυΐ ἰΓ να πα ογβϑίδῃα ναῦν, 
{ΠΡ 6 18 Ὧο ΓΑΙϑ1ηρ᾽ δἱ 8ἃ|}]. Βαβι 468, (Π6 ψνογὰ 15 οἴβθη 
υϑ64 ἐπιργοργὶδ, οἵἩἨ ἀδραγίιγα ἔγοπι ἃ θοὸν ὃγ ᾿ἰδηὰ ; 
ἴῃ ψὨΙοἢ σᾶ86 Μὲ 8Γ6 ἴο ΒΈρροβθα (ἢ σέγίλίης οὗ 
(οηἰ56. Βυΐ {ναῦν δα Ὀδοη [6 γο4] ψογὰ οιηϊἰ6ἀ4, 
[Π6 ΘΧργθβϑίοη σουἹά πϑνθγ βάν β6θῃ δρρὶ!ἀ ο ΔῃγΥ 
ορογδίοη ψὨῃϊοῇ τοραγάρα ἰδπα ΔΗ4:1Γ5. 

18. ἄραντες ὦσσον. Αἱ {Π18 ψογα (ἢ6 ΟἴΙΕο5 πᾶν 
β( 0166], ΡΑΓΕΥ 5ῖη06 1 18 ϑΒοιηθινδί ΓΆΓΘ [ἢ ΡΓΟΒΘ, 
8Π4ἃ ΡΔΓΟΪΥ θοοδυβα {Π6γ 8 ἃ (ον οδ θα (8808, 
βἰἰυδίοα Ὀείνοοη Ἐδιγῆανθηβ ἀπ Ῥῃθηϊχ. Τα 
Ψαυΐρ. ἰγδηϑβϑίδίοσ γϑηάθβ, ““ οὐυπὶ 80 5ι 1886πηὶ ἀ6 
Αββοη.᾿" (1 σοη]θοΐαγα 4550.) Βυῖ ψὮν “πηι Α88ι18, 
ΨὮΘη (ΠΟΥ ΘΓ γοῖ αἱ Βδίγῆανθηβ ἢ Εγαβη)5 ΓΘἢ- 
ἄδγβ, ““ σπὶ 581:180(0}1556η{ Αδ580π|." 1. 6. ἐο Αϑ85118. 
Βιυὲ ἐμαὶ ψουϊὰ σϑαυίγα ἐπὶ τὴν ΓΑσσον ; Δηα ΨὮΥἐο 
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“ἤσδιιδ, ΜΘ πὶ Π6Ὺ ογὰ ρσοίηρ ἰο Ῥλθηΐοο 9 Τὸ δνοιά 
τ ἀΠΠου ν, τηδη ἐὰν; μμβὰ Ομ. 8 ΡΓΟΡΟβ6 σοη]θα- 
ἴυτο8. Ηδηηοηά δηα “Ψυηΐι8 ψου]ά γοδα θᾶσσον : 
ψ ΠΙςἢ, Ποννθνοῦ, ργοάιιοθβ ἃ ΨΘΣῪ {γΙρΊα 86η86: δηά 
δδηβοη, Λασαίαν. Βαυΐ ρῥγορτγοίν νου τραυγα Λα- 
σίας: δηὰ ἐλαέ πουϊά Ὀ6 1406 ἴο {Π6 βᾶπι6 Οδ]θοίίοη 
885 ἴῃ6. Ψαυΐρ. νεογβίοῃη, παῦλαν, ἰἢδί {πον ἀθρατΓίοα, 
ῃοί το ἔδωσα, Ὀυϊ ίτουι δ αϊγλαυοπαδ. ΜΙ 4]] οοῃ- 
7δοίιγαβ ἀγκύραν : ΜὨΏΙΟΝ 18 πηοβὲ 6, Βοίἢ δυγίας 
νΟΓβίοἢ5 οηϊέ τῃ6 ψογά, ργοῦδθὶν ἔγοπὶ ποῖ ὑπάογ- 
ϑιδηάίηρ 1; 858 ἸΠ6Ὺ ἢν ἀ0Πη6 8οΙΏ}6 οὗ {Π6 Ὠδῆη68 
οἵ 1Π6 εὐἱπάς. ΤΠΟΙΓΘ 18, ΠΟΘΝΘΟΙ, ὯῸ Οσοϑβίοῃ ἴο 
Τοβογί (0 σοη]δοίιγοϑ. Π6 σοιηηση Γοδάϊηρ᾽ 15 ἴο Ὀ6 
Τοίδῖποα, Τῇ ψογὰ 18 υϑοαὰ ὈΥ [Π6 δοβί ὑγΈοΓβ, 
ποΐ ΟἾΪΥ ρορῖβ, θυΐ ΡΙΟ86 ΨΓΠΘΓΒ; 88 Ηοτγοὐοί. 4. 8. 
7, 238., 9408. Δηΐ. 1, 20,1. 19, 2, 4., ΗἱΙρροογαίο8, 
ῬΙαίΐαγοῖ,, δῃᾶ οἴμβοῖβ ἴο Ὀ6 βθθῇ ἴῃ  εἰβιθῖῃ. 11 βὶρ- 
ΠΙΠ65, ποῖ η6α}Ὁ}, Ὀυΐ ὑοῦ ΠΘΟΥῚ ; δηα ἤθΓΘ ΔΒ ΟΓΒ 
ἴο ΟἿΓ ἡδυς(168] ἰογ πη δἤῦοῦο, Δ, 88 Β81|10Γ5 ὃν, ἔο 
πθαν (Π6 βῇῆογθ. Τῆυβ (ἢ6 ρῆγαβο ἄσσον παράλεγεσθαι 
βρη ῆθ8 ἰο οοαδέ αἰοηρ οἶοδ6 ὶπ δῆογθ Νοῦν ἴῃ6 πι8- 
ΤΊΠΟΓΒ ΡΟ ΔὈΪΥ ἰτυβίοα ἰο {ΠῚ ΟδΓ8, 88 [Π6Γ6 γγ88 80 
{|||6 ψιπά. οὖ {πῸ Ὶ τδυ ᾶνα θθθη τονγϑα δ]οηρ ὈΥ̓͂ 
ΤΌΡΘ8. Εὸγ ψ6 πὰ Ὀγ Ροϊγδθίιβ, Ὠιοάογιβ διοῦ 8, 
8δη4 οἱδοσ ψγίίθγβ, {παι {18 γγ85 γϑαυθην ἀοηθ, δπά 
νγὰ5 ΟΔ16α ῥυμουλκεῖν δΔηὰ ῥυμουλκεῖσθαι. ΓΘ Θαγ Θβὲ 
“ποΙς6 οὗ 15 ἰοπηα ἴῃ ἃ ρῬᾶ88δρε οὗ ΤΟΥ 1468, νΘΓῪ 
Βἰ1Ὴ118Γ ἴο (Π18 οὗ Τα, ἴ.. 4, Φὅ. παραπλεόντων ἀπὸ 
κάλω, ὮοτΟ (Π6 Βοἢο αβέ οὔϑογνθα {πὶ τΠ086 Ψ ῆο 
οοᾶϑβὲ δἱοηρ οἷοβα ἐπ δῆογδ τηυβί Ὀ6 ἐοιυδά, 51π66 {Π6Ὺ 
οαηποέ τοῦ. Απηά {18 ρῇγαβα 8 ποις ὈΥ Ρο ΠΧ 
1,118., ἱορϑίθοσ ψ ἢ δηοίδογ, ἐν γρῷ τῆς γῆς παρα- 
πλέοντες. ΕΥΟΠῚ Ἰρηογδηςθ οὗ (ἢ 5 ρἢΓα86, ΤΠ ΔΏΥ ΘΙΓΓΟΓΒ 
Ὦᾶνθ ὕδθη σοιῃηἰ6α ὈΥ ΒοΣῖθ68 δῃηὰ ἘΝ ΙΓΟΥΒ ; 88, 
ἔογ ἰηβίδηςθ, ἰη Ροϊγϑη. 7, 91. ἐπισύραντας ἀπὸ κάλου, 
ΠΟΙΟῚ] που]ὰ τοϑα κάλω; δηὰ Αρρίδη Τ. 1, 767, 
58. ὅθεν ἐς ᾿Αμισὸν ἀπὸ κάλω διαπλέων, ψατα 1 ψουϊὰ 
το παραπλέων ; δηά Τ. 4, 680, 22. τὰ πλοῖα συνα- 
γόντων ἀπὸ κάλων, ΜοτΘ 1 που]ά τοδα, ἔγοιῃ {116 ἔνγο 
μοϑὲ ΜΚ Ν., ἀπὸ κάλω. ΤΒουρῇ 1 δι ἀψᾶγα (δὶ ἀπὸ 
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κάλου ΏΔΥ 6 ἀοίοηἀοα ἴγτοπι Ψ. ΡοΟΙχΧ 1,118. ἐν χρῶ 
τῆς γῆς παραπλέοντες" ἐκ κάλων ἕλκοντες τὴν ναῦν. Βαϊ 
{πδὺ ρ4βΒβαρα 18 (561 ἕλκεσι βρύων. ΝοΥ {ῃεγα 18 πῸ 
Μ55. δι πογγ ον ἀπὸ κάλων : δῃηά βοῖη ΜΆ5. ἢᾶνθ 
ἀπὸ πλοίου κάλων, ΜὨϊΟΝ 18, 1 βυβροςί, ἔνο ΣΟ ηρ8 
οοαἰοβοθά ᾿ηίο οὔθ. Τίι6 ἔγστα γεδόϊηρ [5 ἁπθουθδί- 
ραΙγ ἀπὸ κάλῳ. 

14. ἔβαλε κατ᾽ αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικὸς, ὁ καλούμενος 
Ἑώροκλύδων. [0 15 ποῖ ΘΔ5Υ (0 ἀδίθγῃηθ ψἢδὲ 18 ἢ6Γα 
τηθϑηΐ ὈΥ αὐτῆς. ὙΠ πεαγεϑέ πουῃ ἰο ψὨϊοδ ἴξ οδπ 
μα τοίβιγρά 15 Κρήτην.υ Απά ἰο Πδΐ 1{ 18 τϑίδεσϑα ὈΥῪ 
ΒοΖα, Μαγκίδηά, δὰ Κυΐϊηοοὶ. Ὑοί {Π18 βθϑί8 νϑῦῪ 
Πατβῆ. Απὰ τοί 688 80 15 ἴΠ6 πηοάθ δἀορίθα ὈΥ̓͂ 
ρίμοτθ, ἃ8 ΤοΟυΡ, σψο0 βιραιά προθέσεως. ΒοΙ5 
Βυθδιβ πρώρας. Βυΐ {Πᾶΐ 15 ἴοο ἀγδιίγασν. [1 βῃου ά 
ῬὈτγϑίδγ ἴο ΒΌΡΡΙΥ νήος ἔγοπι {πΠ6 οοῃίεχί (Υ]Ζ.. ἄραντες 
7.81 Ὀαίοτθ), ψῆογα 10 πιᾶψ Ὀ6 υπαογϑίοοά. Νον 
118. 18. ἘΠ 6 ΟἹ]Υ ἱπίογργοίδίοη (ἢ δύ σῖνο8 ΔΩΥ [ΤΟ] ΘΓ] 6 
Β6η86: 8δηἀ 1 [88 4180 θ66ῃ δάορίοα ὈΥ [6 Ππηδρ δπά 
Τοάάλιαρα ἢ ἢ15 Ραγαρῆγαθθ. δ εΐβ.. ἴοο, βθθιῃϑ8 ἴο 
ἰανθ Ὠδθη οὗ (Πἰ8 ορίπίοη, ὃὉγ οἰκηρ ΤΟΙ δι. 105 ο. 
κεῖνται δὲ οἱ κάλοι, καὶ οἱ πρότονοι, καὶ οἱ πόδες, εὖ καὶ 
ἐπισταμένως διακεκριμένοι, ὦστε πρόχειρον εἶναι πρὸς τὴν 
ἐπιοῦσαν χρείαν, καὶ. τὰς ἐμβολὰς τών πνευμάτων. 'ΓἢΘ 
δγγίᾶς νϑγβϑίοη ἢδ8 ἡμών, ἀῃά ἃ ΜΝ. οἵ (ἨΠγγβοβίοπι 
αὐτὴν ((ἰὨουρῇ αὐτών, 1 βιιβρεοῖ, 15 1Π6 γι 6 γϑδάϊηρ). 

Βυΐ ψ6 τηυϑί ΠΟΥ͂ ἰΓ ΟἿΓ διίθηίίοη ἴο {6 ἄνεμος 
τυφωνικός. , 
τ δἰηϊβεβ ἃ υνἱηὰ {ὸ ἃ τυφὼν : ἀῃπὰ ἰδ5 οχρ)αἰηοαὰ Ὀγ Ἠδβγοιαδ 

ὃ μέγας ἄνεμος, δῃᾷὰ Ὀγ ἴδε Εἰ. Μαρ. ἡ τοῦ ἀνέμον σφύδρα πνοὴ, α 
δτεαὶ μι} οΓ εοἱπά. [τ ἰ8 ἀειϊνεὰ ὈΥ εἰγηγοϊορ δβίβ ἔγομι τύφω ; δαὶ 
ΨΘΓῪ ἱπιργοθ Ὁ ]γ. [1{ γαῖ μεν, { σοηῃοεῖνθ, σΟΠ168 ΓΟ) γὐφω 8η4 τύπω, 

ἘΞ ΤοΟυΡ γοπ ει δι: “Νοῖ Ιοηρ; δῇζεσ {[ΠῈγῈ Δσοβθ ἃ ἰδπηρεϑίυ- 
Ου8 νη, οβ δὰ ἘΌΓΥοΪγάοῃ, νυν Ὡ]οἢ τοῖα! ἢν αἰδοοποογίοα τΠαη}." 
Βουῖ (8 ἰη(ογργείδι ἰοἢ ἴβ Ἔχ γε) σοηίϊοτί, ἀπαὰ ἰπάδοα 80 πμιοὴ 
{Π6 1688 Δ πι:3ϑ: 06, σοηβι ἀθυῖηρ ἴῃς ρῥ]αΐη βἴγὶα οὗ (ἢ βδογεὰ τυγι(εγ: 
«που ἢ ἸῺ διιο ἢ δὴ δι ΠΟΥ ἃ5 ΕἸπδρὶι8, ἤοτα Του} ἤογα αἰϊεϑ, τ 
τη τ ρεγῆαρβ ὃς (ο]εγαίοά. Τῇ σομηπιοη ἱπίεγργοίαιίοη οὗ ἔβαλε 
ἶν ὈοΓἢ ΗΠ υϑιγαίο δὰ σοηβιτηθα Ὁγ {1Π|ὸ ἕο] οννηρ ραϑβαρα οὗ Ρὶπ- 
ὦδγ, Ργιῃ. 11, ὁ2. ἣ με τις ἄνεμος ἔξω πλόον ἔβαλεν, ὡς ὁτ᾽ ἄκατον 
εἰναλέαν. 
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εορπαῖθ τἱτἶ τύπτω, ἀρὰ δ ρη πέβ ῥτορενν {ΠῸ δἰγίχογ; ποῖ Πιδὺ 
δὑκ νγῈ}} Πμιδέγαῖοὰ ἔχοι ἴδε ἔο ονίηρ, ὈεδῸ 0} ρϑαϑαρε οὗ ΖΕ 96 Ηγ], 
Ἄρδλη.. 687. οἀϊξ. ΒΙοιΥ, Ναῦε γὰρ πρὸς ἀλλήλαισι Θρᾷκιαι πνοαὶ 
"Ἤρεικον" αἱ δὲν κοροτυκούμεναι ἔιᾳ Χειμῶνι τυφῷ, σὺν δάλῃᾳ τ' 
ὀμβροκτύπῳ,"Ὠχοντ᾽ ἄφαντοι, ποιμένος κακοῦ στρόβῳ. 
΄ ΤΠ ροϊηῖ, ὨΟΥΕΥΟΣ, 18 ΕΙΣ ΘΆΒΙΘΥ οὗ ἀείογιϊηδίίοη (ἤδη ἰπαὶ οὗ 
ἴΠ9 οἠοιυὶπρ νοσὶ ᾿Ενροκλύδων, ψἰιϊοῖ μα ἐχογοϊϑθά (ἢ Ἰδαγηΐῃρ 
δὰ δόουπηθῃ οὗ τΩΘΥ μερογαίουϑ οὗ ΟΥἴ 08. ΑΘ ἴο {π6 σοπιηοῦ 
τοδαϊηρ, Ὦγ. ΒοΠΕΟΥ ᾿89 γμεὰ Ὠυμβογοῦθ οὐ͵εςίίοτδ ἰο ἔΐ : δηὰ ρῥτο- 
ῬΌϑ68 δῃοίπεν (Ὀεΐοσε ἀθνίβοα ὈΥ Εταδβογιθ, Οδϑδυῦοη, δὰ οἰ Π6Γ8), 
ΠΕΙΉΕἾΥ, ᾿Ενρυακύλων. Βυϊῖ Ὀεογε οσοη)δοΐυγα Ὀ6 ταδοχίαι ἴο, ἰεῖ υ 
ἢγβὶ 866 δῖ δοοουηί ο8ῃ ὃς ρίνϑη οὗ ἴ[ῃΠ6 οοπηπλοη Οἢ6. ΤΏς πηθδῃ- 
ἑηρ᾽ οὔ ἴἴ πᾶν ὕ6 (Ὠΐθ, ἐἠς Εαεὲ υὐἱἱπὰ ιολίον εἰΐτε ὯὩΡ ἰοπιρεείε, οὐ (ἦε 
ἐόπερεεί-οἐἰγγηρ Ἑαδὲ οἱπά. Αῃὰ 1ἴϊ δεεβ σοῃ συμ ὃγ (ἢ6 ζΌ]]ον,- 
ἐπρ; ρββϑαροϑθ οἰϊοὰ Ὀγ ἡ εϊϑίεἴηΏ. Ηοχσ. 1, 48, ἐδ. Μιπδδϊυν Εὐσυς 
δυοιίθυ5. ἘΕροά, 10, ὅ. ΝΊρεν γτυάδηίε8 ΕΌΓΟυδ ἰῆνεῦθο χηδυὶ ΕἾΔ. 
ἰοδαῦδ τοῦλοθ αἰβεταῖ. ϑδηθοδ, 0. Ν. Υ. 16. ΑὉ Οτίθηϊα πἰθεσηο 
Ἑσυτγυβ εχῖῖ, φυδίη Ὠοδίσὶ νοσᾶνοσθ νυ] υγτησ. ΑὨΐδοΪ. 8, 42, 80. 
Ἐὔρου χειμέριαί σε καταιγίδες ἐξεκύλισσαν. Απὰ 1]. Εὔρου μά 
τρηχεῖα καὶ αἰκήεσσα καταιγὶς; καὶ νὺξ, καὶ δνοφερῆς κύματα ἀπ δὲ 
σίης ἔβλαψ᾽ ὠρίωνος. ΤΒΕΟΡὮΓ. ἀςΘ Ύεηι5, ἐπιπνεῖ δ᾽ αὐτῳ νότος 
καὶ εὗρος᾽ ὅταν δ' ἀντικόψωσιν ἀλλήλοις, κύματός τε μέγεθος αἴρεται, 
συνωθουμένης τῆς θαλάσσης, καὶ πρηστῆρες πολλοὶ πίπτονται, ὑφ᾽ 
ὧν καὶ τὰ πλοῖα ἀπόλλυνται, τὸ γὰρ ὅλον, ὅτον τοιαύτη συγκρούσις 
γίνεται τῶν ἀνέμων, καὶ κυμάτων μέγεθος αἴρεται, καὶ χειμὼν γίνε- 
ται πολὺε" ὥσπερ ὅταν ἀντιπνεόντων ἀλλήλοις μάχεσθαι φασὶν τοὺς 
ἀνέμους. 1) γ. ΒΕΏΓ]ΟΥ οὐ]δοῖβ ἴο [86 ἱποοπρτείν οὗἁ [Πϊ8 σοπιρουπὰ ; 
Ὀυϊ νἱίποῦϊ γοᾶϑοη. ΒῸΓ κλύδων» ΤΩΔΥ εἰρη  ἶ ποῖ ΟὨΪΥ ἃ τοαυο, δι 
8 ἐέπιρεεί. (ὅε6 {πὸ ἜΧϑιΏρ]68 ρεοὐσυοοα ἴῃ 8.. ᾿Γεϑ. δηὰ 5.ἢ]. [4 χ.) 

Ο Βα ϑυθρεοὶ ἰπαΐ ἰτ τγὰβ δοπηεῖϊπη85 υϑοὰ αὐγεοέένείψ. ΤὭι9 Βοΐος- 
δὺῃ. ἃρ. 81. Τμεβ. Νονυ. Εαϊε. οἰϊεβϑ ἔγοπ) Οοπϑὶ. Μδηδεβ. Οἢγοη, 
104. Ἐρικλυδων, νι ϊοἢ δε π8 ἴο τηδϑῃ οἱοέεπέϊν ἐδηιρεεέμους, ᾿ξ τἰῃς 
Τεράΐηρ Ὀ6 ρεθαΐηθ. ΑΘ] ἢδνα ῃοΐ (ἢ ὈΟΟΚ, ἷ οϑῃηοῖ ΟδῈΣ δὴν 
Ῥοπίτἷνα ορίηϊοη : Ὀαϊ 1 σιωρεοὲ (Πα [Π6 ἴσα γεδαϊηρ 19 Εὐρυκλύδων, 
ὍΓ, ῬοΓΠᾶρ8, Εὐροκλύδων. ΑΒ ἴο {πε τεδαΐπρ' ἀἀνοοαίεα Ὦγ ΒαΠΕΕΥ, 
ννὨΙΟἢ 5. ἐουηά ἰπ ἴα να]. δἀηὰ Αἰεχ., δηά βδυρρογίεα γ ΓλρΒοσ, 
Οτοιΐυ5, ΜΗ}, 1.5 Οἴθσο, Βοῦρα], δὰ οἴϊογβ, εὐρακύλων, Νοτιἢ-δπδὲ 
οὗ Ν. Ν. Β.. νιἱπά, ἐλαὲ νψουἹά τεααῖτα εὑὐρνακύλων, δῃὰ Ὧο ατέλογὶέψ 
ἴον ι6 νογὰ 89 Ὀθθη δἀάιιοεά, τι ὲςἢ 15 σοτηρουηῃάεοα οὗἩ ΟΥθοκ δπὰ 
[δια ; τῃοι σὴ ἰῃδ ἔοιτηθ Εμγοσιδέεν δηὰ Εωγοποίμς δγὰ οἰϊεὰ εἶπ 
σοηδνηπηαίίοη. Βοδίάεβ, Νῖγ, Βγθοῖε), ἰὼ ἷ8 Εὺπτγοοϊγάοη, Ὧν, ὅμαν, 
δι Ὦγ. Βοαάγίάρε, μανα ργονβα ἴδαῖ 1 σου] ἠοὶ θὲ ἃ ροΐπέ υυἱπά, 
θυΐ τδῖμεῦ ἃ Κι ηὰ οὗ λυγγίοαπο, οΥ λιτἐιυοὶπα, οἴξδη 8} ]πρ; .(9 ᾳυδγ- 
ἰογ, δη (οβϑίηρ' [Πδ τ Ὀδοϊκνναγὰ δηὰ ἔοσνναγά, "ΓΉ15 18 δρσθεδῦϊε ἴο 
πὸ αὐονα αἀδδοχὶριϊοη οὗ ἃ ΤΎρἤοΩ, Ἔνθ αἵ [ὴ6 ῥγοδεπί ἀΔΥ Το] θὰ 

ΚΑΛῸΣ Πανίηρ ντίτοη ἴ(Π6 αῦονς ἴ γὰ89 ργα(ῃϑὰ ἴο ἢηά τὴν 
ορϊηίοη σορθετηθὰ Ὁγ ἰμαῖ οἵ [Φῇηθρ δηὰὲ δομεῖά, νμο, ἴῃ ργοοῦ οὗ 
ἴῃς ἀεγναίίοη, δάάμος (με ννογὰ γύφος, α εώρε. 80 Ἠρδγοὶι. τύφοι᾽ 
σφῆνες. ᾿ 
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ὮΥ ἴῃς Τα! Δ 58] ἃ ἐνβοπο. Απὰ 80 Ἰλιρίδῃ, ὑ. 645 (οἰϊοὰ γῪ 
ΑἸΌοΓι) : Αφνω τυφὼν ἐπιγενόμενος, καὶ περιδινῆσας τὸν ναῦν- 
Μογϑονοῦ, 885 Βρ. Ῥεᾶσοὺ οὔδοενεβ, ἰἔ ἴ[ὴ6 ννοσὰ [δὰ τηϑϑῆϊ ΠΥ μα 
Ροΐηί οὗ ἴδ σοηηρδδ8, [λκὸ σουἹὰ οῖ πᾶγὸ δοοοιωρδηϊοὰ ἐΐ στὰ 
ὁ καλοῦμενος. 

Ὁμπάᾶοσς (Π6866 οἰΓουτηδίδηςοθ, [ (Ὠΐηἶς ἐΐ δα ΙΓ ἴο γείδη ἴἢ6 ΠΟ ΟΝ 
τελάΐηρ. ΑΔ ἴο {παῖ δαορίοα ὈΥ την τγεοεηΐ ΟΥ̓ 165, ἃ8 ἕουρ, Εε- 
Ὠεδίὶ, Βγγαηῖ, δηὰ Κυϊηοεϊ, εὑρυκλύδων, ἰξ σδῃηοῖ, 1 (μἰηῖ, ὈῈ δά- 
τηϊιοα; 1εῖ, ἔτοα ἴΠ6 τδηΐ οὗ ἐσίογηπαὶ ἴεβιϊ ΠΠΟΏΥ, δίποα ΟὨΪΥ ΟὯΘ 
Μϑ8. [88 ἰζ ; 4Φαϊγ, Τομ ἃ ἀδβοιθθου οὗ ἱπέεγπαὶ; δῖος ἴΠπ6 ϑεῆδε ἰΐ 
δ ραγίβ 18 Ὀὺὶ ἔδεῦ]ο ; ϑάϊγ, ἴῃς οοτηρουηά, ἴοο, τννουϊά ποῖ θὲ δῃδ- 
Ἰοξίςαὶ ; βίηςα ἴΠϑγὰ ἰϑ 0 ΟἴδΕΣ ᾿πδίδηοε οὗ εὑρν οοπιρουηάοά τἱῖἢ 
ἃ πουῃ “μῤφέαηπέϊοε; δηῃα 4Πγ, (ναὶ ἴθ τόσο ἀδοίδῖνο,) {π|86 οοτα- 
Ῥουπάδ ἴῃ εὑρν ἀΓα ννῃο ΝΥ οοπβπηοὰ ἴο ἴῃ »οείς ; δηά, νυἱῖ 16 εχ- 
σορίϊοη οὗ εὐρύχωρος, δεϊἰάομι (1 πδα αἰπιοθῖ βαϊὰ Ὠϑνεῦ) ἔουηά ἰη 
[Π6 ρ»γοβϑὲ υυτὶϊεγβ, διὰ 8.}}} 1686 1 Κεὶγ ἴο αν ἔοι πα ἃ ρίαςε ἰῃ (ἢδ 
σοϊμοη ἀἰαϊεοεῖ, ΤΠ ργοβοηΐ γεδαϊηρ πηυϑῖ ἰΠπεΓείοτγα ὃὉ6 τεϊδἰηοά; 
δηἀ ἰἴ πᾶν Ὀ6 ἤδη !Πγὶν ἰηἰεγργεῖθα δὴ Εαείςδοιεν, ας 18 ψεέ 
οαἸἸεὰ ἃ Τιεβοπε, οὐ 1, ευαπέεν (5 Ὧτ. ϑῃαννγ οὔϑογνεθ), ὑ ἢ ϊο ἢ Ὀ]οννδ 
δῦουϊ ἰῃ 81] αϊγεοιοΏ8, ἔγοπι Ν. Ε. ἰο 8. Ε.: δηὰ «πογεΐογο τΠεγ 
μῆς νγ6]} ἔβαν ἰεϑί ἰΐ δῃου α ἀγίνε [ἤδη οὐ ἴἢ)6 ϑγγίθβ, νυ} ἢ [ΔῪ ἰῃ 
(6 νΕΓῪ αἀϊγεοίΐοη ἴῃ τυ ἢ ἢ (ΠΟΥ τναγα ἀτὶνιηρ,, 

Ῥεγπαμθ ὯῸ ΟΥδΕΡ ἤδη ἃ Τηβόοπε 186 ἴῃ βίοω 60 βμεγ ἀδ- 
ϑογ θεὰ ὈγῪ Υἱγρὶ ([μ.. 1. 1983--112.) ἴῃ ἴπ6 [ΟἹ]]οννίηρ; ννογὰς : 
““ΤΑ]α γδοἰδηϊὶ δἰ γι άθηβ Ααυΐϊΐοηα ριΌς6114 Νεϊυπι δάνεσβα ἔδσγὶζ, 
Βυοίυϑαιε δ( 5δ᾽άδγα ἰο} 1. Ετγαηρυηίυν σοηιὶ - τὰπι ργόγὰ δνογιϊῖ, 
εἴ υῃηάϊθ δεῖ Ἰαΐυ: ἑπσεσμίέιγ οὐπιμίο ττατωρέας αἀρμα πιο. ΗἨ]ὶ 
δι Πτη0 ἰη ἤυοῖυ ρεηάοηϊς: 16 υπάα ἀε ἰβοθὴβ Τοτγαπι ἰπίοσ Ββυςίυ 
δρεγῖι ; δι γϊ ϑίιθ δγθηΐβ. Ὑγεθ Νοίυϑ ΔΌΓΕΡ(Δ8 ἴῃ δᾶχϑ ἰδῖεη(ία 
τογαιεῖ : ϑαχᾷ νοσδηΐ [{8]}, τη6α1}5 485 ἰη βΒυοίίθυδ Αταϑ, Ὠογβυμι 
ἡ 86 Ὠγδτὶ δι πηηο. ΤΓε8 Ευγὺ8 δῦ αἰἴο [ἢ Ὀγενία οἵ δγγίἰ8 ὑγρεοΐ, 
ΓΩΪΒΕΓΔΌΣ 6 νἷϑυ, ΕΠΠΠππ|αὺς νϑαΐϑ, δίαυβ ἀρρεγε εἰηρὶς βδύθηδ." 80 
οι. Οα. ε. 818. ἔλασεν μέγα κῦμα κατ᾽ ἄκρης, Δεινὸν ἐπεσσύμενον, 
περὶ δὲ σχεδίην ἐλέλιξεν. Τῆλε δ᾽ ἀπὸ σχεδίης αὑτὸς πέσε' πηδά- 
λιον δὲ Ἔκ χειρῶν προέηκε' μέσον δὲ οἱ ἱστὸν ἔαξε, Δεινὴ μισγο- 
μένων ἀνέμων ἐλθοῦσα θύελλα. Αῃά ἴῃ ομι. Οἀ. ε. 296. γε ἢανε 
ταδητίο τηδϑάς οὗ αἱ (ἢ6 τῖπάβ. Σὺν» δ᾽ Εὖρός τε Νότος τ᾽ ἔπεσε, 
Ζέφυρός τε δυσαὴς, Καὶ Βορέης αἰθρηγενέτης, μέγα κῦμα κυλίνδων. 
γγεῖα., ἴοο, οοῶραγεβ Ασίβϑι ιὰ. Τ. 2, 2958. αὖρά τις εὕρῳ ὑπήρχετο, 
καὶ περαιτέρω προϊόντων εὖρος ἤδη λαμπρὸς, καὶ τέλος ἐξεῤῥάγη 
πνεῦμα ἐξαίσιον, καὶ τὸ πλοῖον ἐκ πρώρας ἀρθὲν ἐπὶ πρύμνας ὥκλασε, 
καὶ μικρὸν κατέδυ. 

16. συναρπασθέντος δὲ τοῦ πλοίου. ΤΏ νοΓ8 ἀρπάϑω 
Δηἃ συναρπάϑδω ἅτ οἴξβῃη 864 οὗ ψῆδί 158 561Ζϑά οὗ 
σδιρῇς υΡ ὈΥ {π6 ν]ηα8 ; οὗ ψΠΙΟἢ Ὠυπηθγοιιβ οχϑηι- 
[68 δῖ ρίνθῃ Ὀγ Εἰβηθγ, Κυρκϑ, δῃά δϑρϑοίδ!]ν 
εἰϑίεϊη, ἴο ψ οἷ 1 δα ξβοηγὶ. Ασα. 610. χεῖμα 

-- ἥρπασε (5ς1]. αὐτόν). 
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15. καὶ μη δυναμένου ἀντοφθαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ, 1. 6. 
[τ γα γ, “Κ ποὶ θαϊηρ 8016 ἰο ,α06 {Π|6 ψ1ηα ΟΥ̓ βίογιη. 
᾿Αντοφθαλμεῖν ρΡΓΟΡΟΙΙ͂Υ ἢ88 (ἢ 5816 56η86 8ἃ8 ἀντιβλέ- 
πεῖν, ἈΠ6 βίριμῆθβ ἴο ἰοοῖκ βίθδαίδβι! Υ δί Δ ΠΥ οηθ, ἴο 
ον ᾿ϊπ, ξαοθ Ὠϊτη ; Δηἀ 15 οἴβθη υὑ866 ἰῃ {16 56η86 οὗ 
γεοοὶδέ, κς, τὴ ῬοΪγΌ. δάρ. 132, 4., δηα διγ. 10,δ. Δηά 
80 ἀντιβλέπειν ἴῃ ΨΦοβερῇῃ. Αὐΐξ. 6, 6, Φ. (εἰἰοὰ Ὀγ 
Κυθθ5) οἷς παθήμασιν οὐκέτι ἦν ἀντιβλέψαι. “ΓΗιϊ5. νν6 
ΒΥ, ““[0 2ῴσ6 ευϊέν." Βιιΐ ἴη [6 ργϑϑθηΐ ρβᾶββαρα ἰΐ 
πιᾶν ἴάνα 6 56Π56 δ5ϑηρα ἰῇ ΟἿΓ σΟΙΏΠΟῊ ἰΓϑη8[8- 
{ἰοη, ““θ6ᾶγ ᾧρ ᾿πίο (6 ψῖηα,᾿ 1. 6. ““τὰγῃ {Π|6 581ρ᾽ 5 
Ποβϑά (ο,᾽ νΒΙοἢ βθοιὴ8 ργοίδγδο!θ. 

1δὅ. ἐπιδόντες ἐφερόμεθαᾳ. Αἱ ἐπιδόντες (Π6Γ6 18 Δ 
6]Π1|ρ8185, νοῦ 6 16, ὙοΙ ἢ, ΕἸβηθσ, Βοβ, Καυίΐίη., 
δἃ Οἴ6Γ8 Β}ΡΡΙΥ ὈΥ πλοῖον. Βυΐί 458 [18 σδηηοί δ6 
Β ΠΟΙ ΘΏΕΥ Θβίδ]Π]8η64, 1 5Πο}] ἃ ρῥτγοΐδσγ, ντἢ (6 
ϑΥΓ., Βαρβεὶ, Κγρῖίκ, δὰ Υἧ εἴ8., ἴο δυῦδιια ἑαυτοὺς. 
ΕΙΒΏΘΓ σοΙρᾶΓα8 ἢ] ἀγοἢ ῥ. 8]. τόλμα καὶ δέδιθι μηδὲν, 
ἀλλὰ ἐπιδίδου τῇ τύχῃ τὰ ἰστία, καὶ δέχου τὸ πνεῦμα, τῷ 
πνέοντι πιστεύων, ζι καίσαρα φέρεις καὶ τὴν καίσαρις 
τύχην. Αμπά 80 Ευτγὶρ. Ττοδα, 687. (οἰἰοἀ Ργ ὙΥ εῖβ.) 
Ναύταις γὰρ ἣν μὲν μέτριος ἢ χειμιωὼὸν Φέρειν, προθυμίαν 
χουσι σωθῆναι πόνων, ὃ μὲν παρ᾽ οἴαχ᾽, ὃ δ᾽ ἐπὶ λαίφεσιν 
βεβὼς, ὁ δ᾽ ἄντλον εἴργων ναὸς" Ἢν δ᾽ ὑπερβάλῃ πολὺς τα. 
ραχθεὶς πόντος, ἐνδόντες τύχῃ παρεῖσαν αὐτοὺς κυμάτων 
δρομήμασιν, ἀῃὰ Τ,ποΐδη Υ΄. Η. 1, 0. ἐπίτρέψαντες οὖν 
τῷ πνεύματι καὶ παραδόντες αὐτοὺς ἐχειμαϑόμεθα. ΤΙ 15 
Ρἰαίῃ τῇδέ ἀνέμῳ τηυβξί Ὀ6 μηάεγδίοοα, ὙὮΪΟ]. 15. 6α- 
»γ68564 ἴῃ (Π6 ρᾶ88858 οὗ Ηφϑγοάοί. 180 οεἀ. ᾿Κπί- 
δοντεφ, ἴἃ τηυϑί 06 οὐδβοσνθά, 18 ποῦ βίρηιἜοδηςξ {Δ 
ἔνδοντες, (ἢ 6 ἔογ6Γ 5: ση! γιηρ σ᾽υΐϊηρ οποϑοίβ ἱρ ἰο; 
{Π6 Ἰαίίοσ οὐἱγ, φίυϊησ ὧν ἐο. ΤῺ ἀἰΙἤδυθηςσα 18 
ΘΒρΘΟΙΆ ΠΥ Ραγοαρίθία ἴῃ (6 Ο]]ονηρ ραββαρα οἵ 
Ατγίδη Ερ. 4, 9. (εἰἰοἀ Ὀγ Ν᾽ δ.8.) ψῇθγα (ἤδθγα 15 8 
Βίγοηρ 8} 0{{Π 6818: οἱ ἅπαξ ἐνδόντες εἰσάπαν ἐπεδώκαν 
ἑαυτοὺς, καὶ ὡς ὑπὸ ῥεύματος παρεσύρησαν. 

1ὅ. ἐφερόμεθα. ΤΙ 8 18 το ἀθγθά ἴῃ ΟἿ σοπιποη 
ἐγδῃβίδιίοη, ““ψα ἰοὶ δ σ ἀγίῖνα. Βιῖ (Π6 νογϑίοῃ 
οἵ Τίμπααὶ, ““ψ͵ὸὰ ἀγᾶνα," 15 Ῥγθίδγα Ὁ ]6. [{ ργορογὶγ 
βρη ῆθ8, “9 ψ͵ὸ ὕ6Γ ἀτίνθη, οὐ ἀν )έεα, αἱ (ἢς ρ]68- 

γΟΙ,. Υ. ῳ 
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δυτα οὗ ἰῃ6 νἱπᾶ.᾽" ““ ΕῸΓ (48 ΓΟΘΒΠῸΣ ΟὈΒΘΟΓνΟ5) 
Οτοςὶ ἀϊοιηΐ φέρεσθαι κατὰ κῦμα καὶ ἄνεμον. Απάᾶ δα 
οἰΐθβ ῬὮΏ:]Ο. νεαὺς, τρόπον ἀντιστατοῦντων βιαίως πνευ- 
μάτων, ὧδε κακεῖσε φέρεσθαι. ἸΚζιϊηοεῖ, ἴοο, εἰΐ65 Ηοπι. 
ὍΔ. η. 848. σχεδίην ἀνέμοισι φέρεσθαι κάλλιπε, 8πα 
Ἡδετγοάοί. 8, 10, ἐφέροντο κατὰ κῦμα καὶ ἄνεμον. 

16. νησίον δὲ τι ὑποδραμόντες καλούμενον ζλαύδην. 
ΤῊ βῃοι ἃ ποῖ θ6 τθρηάἀογοα “ τιιηηϊηρ ἢ ἐο,᾽" (ἴον 
{1π6η (6 8ῃ!]}0 ψουϊά ἤᾶνα τοις θα, αηα ἃ ᾿ἰδηάϊηρ; 
θαθῃ οβδοίβά,) θυέ οἶοδε ραδέ. Τῆι ἔοσγοθ οὔ [18 νοτζὰ 
Ῥνεἴβ. 88 1]υϑίγαϊεα ΟΥ̓ πυϊηθγουβ οχϑρθ5, [Π6 
τηοβί Δρροβίϊθ οὔ ψῃ]οἢ ἅτ Ὑποιηϊδί. 162 α. τὰ μὲν 
ὑποδραμοῦσαι, τὰ δὲ περιδραμοῦσαι, τὰ δὲ μετέωροι διατ- 
τᾶσαι. ΡΪαί. 9, 186 Ε. ταῖς πλατάνοις ἀπείκαϑεν ἑαυτὸν, 
αἷς ὑποτρέχουσι χειμαβόμεναι, ὃς 2, 248 κε. δ ἀπειρίαν 
τοῦ πλοῦ, καὶ ἄγνοιαν τῆς θαλάσσης ἀπενεχθέντες εἰς τὴν 
ἸΙιταλίαν, καὶ περὶ τὸν θύμβριν ποταμὸν ὕρμοις καὶ ναυλό- 
χοις ἀναγκαίοις μόλις ὑποδραμόντες. : 

16. Κλαύδην. Ηδτα [ΠΕΓ6 18 ὯὨῸ [ΠῚ1}6 ἀϊνουϑιυ ἰη 
«ἴ6. Μ55., ψ ἢ οἢ, Ὠούνανοσ, τη ϑγΥ [6 ηα ἰο Κλαύδην. 
Υεί, ΌγΥ Μεῖα δμὰ Ρην, (Π6 5161 18 οδ᾽δὰ ασιάοξ, 
οΥἢδρ8 ἔτοπι Οαμάοδ. Ἐσγ τὴῦ ον ρασί, 1 βδῃουϊὰ ΡῈ 

1Πο]1η64 (ο {πίη (παι ψ6 οὐρῇϊς ἴο τοδά Καύδην, ψ Ὠ]Ο ἢ 
8 ἀφο ἀθαγ βιρρογίθα ὃν {Π6 Ψυϊὶρ. δηὰ ὅγγ., δῃά 
σουπίθηδησοα ΌΥ δυϊάδ8, (ἢ ο 68118 1 ζαυδα.,) τοΓα 
ποῖ [ῆ6 σοπιποῆ Γγοδάϊηρ σοηῆιιηθαά ὈΥ Ηΐθγος 68 
ϑυηθοά, ἃρ ΡίρΪοπΥ 8, 7., δηά Αἰποηφυ, {πὸ ἔοσιηος 
οὐ νῆοῦ ο8}}15 1{ κλαῦδος, δῃηὰ {Π6 Ἰαίέοσ κλάυδιον. 
Ἰηάονγ (686 οἰγοιπηβίδηοοϑ ποίπιηρ οδῃ ὃδ6 ἀδέρν- 
ηποά. 1 ον ὈδΑΓΒ {Π6 ὨΔΠῚ6 οὗ σοΖΖζο, ψῇῃϊοἢ 
βΘ6 18 80 [{814η ἰγδῃβϑίδίοη οὗ ἰἢ6 αυτο5 οὗ ΡΙΙηγ, 
ϑίορἢ., Δηά Ῥτγοσορί8. Απά Οδι}08 18 αυ6 ΔηοΙΠ6Γ 
ὨΔΏ6, Δη4 185 ἷἶβο Ἀρρ]16α ἰὁ0 ἃ 8514}} ἰϑἰδῃμαά ὭΘΆΓ 
Μα]ι8, ν σῇ αἷβο θθαγβ [ἢ6 ἤδπια οἵ ΖΖο. 

16. μολις ἰσχύσαμεν περικρατεῖς γενέσθαι τῆς σκάφης. 
Το ψυ]ρ. τδηβ᾽δίοσ, Ριβοδίοσ, δηα βοῃγα οἰμοσβ, σθῃ- 
ἄογ, ““ψ οουά Παγάϊγ οδέαϊπ ἃ Ὀοδΐ (ΟΓ, 35 ΤΙΠ 4] 
ΟΧΡΓΘΒ568 1ΐ, “ οοῆϊ6 ὃψ ἃ Ὀοδὶ,᾽) πδιμοῖν, δὲ (Ἰδυάδ." 
Βυΐ Θνθγὺ 8810 νγὰ8 ργονι δα τ ἢ ἃ θοαὶ (Δ νῦ8 ἃγθ 
οὶ ἰο]ὰ {πὶ πον δὰ Ἰἰοβὲ {Πε]γ8), [Ἀϑἰθηρα ἴο ἢ 
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ὁ Πρ : ἴῃ Ριοοῦ οὗ νηοῦ Κυξηοοὶ οἰΐαβ Οἷς. ἐδ [1π- 
νεοηΐ. 2, 51. ϑοάρῆθ Πᾶν] δἰ! ρα οταῖ. Βϑβί 68, 
ἐἢθ δ. οἷ σπου παῖ 10 ννὰβ ἐῤείγν' Ὀοαῖ. 

26. κερικρατῆς γενέσθαι 5310 Πῆ65 (0 θ6 πιλϑέοσ οἵ, 
οδίαίϊη ροβδουβϑίοη οἵ, δεσιῦα; δΔη4 18 τιδοα [ῸΓ περι- 
κρατέω, ΜΏΙΟΝ 15 οἰϊο Ὀγ ἰῆξ (ὐοπηπηρηίδίοτβ ἴτουι 
διρισυσῖαβ δηά. ΒοιΘΠΘΉ68. 

17. ἣν ἄραντες, ““ ποῦ πανὶηρ ἀσαυοά Ἡρ (πιῆ 
ΤΟΡ 5). ἥγηο, οὔβοινος (1455, ψὰ8 ἄοησδ, 68 (ἢ6 
Ὀοάί Ρείηρ βαδίθη δραίηβίὶ {ῃ86 814168 οὐ ἴθ 58Πὶρ, 
βῃου ϊα ἀδιηλρο ᾿ΐ. ΟΒιιΐ ἰ( ταῦθ᾽ βθθ8, [68ὲ (Π6 Ὀοδί 
βου ]ά μ6 ἀδβῃδα ἴῃ ρίθοαθβ ὈΚῪ {Π6 83}10Ρ᾽8 βι465, οὐ δ6 
ἰοβί, ὙποΥ (ποιθίοεα δεσωγοαά ἴὰ οὐ 6 ἄθοκ (ἰοῦ 
ἔαΐτιρα ϑμθσζθηου. Απά, 8ἃ5 18 ορβεσνθά ὃν δὶν ὅδ. 
Ομαγάϊη, ἴ[π6 ΟΥθηΐδὶ βοαπΊθη ἂἃσὲ ψοηΐ (0 ἰθᾶνο {Π6ῚΓ 
8|1Ἐἔᾧὸὶ τῇ (ἢ 6 568 ἐδβδίθπϑα ο {Π6 βίϑγῃ οὗ {Π6]Γ νθ886]8. 
186 τεοθηΐ Οοιιηδηϊδίοσβθ, ἤόνανοσ, δαάνογίηρ ἴο 
{6 οἰ ονίηρ ψογάβ βοηθείαις ἐχρῶντο, 11 {815 τνϑϑ 
οπο ίο βίγεησέμϑη (ἢ6 51468 οὗ (ἢ6 νϑβϑβεῖ. ΒῈῈ 1 
866 πού πον (ἢ18 σου] ΡῈ οἤεδαοίθἃ υἱτπουΐ ἀθ- 
ϑίγογίηρ τ; ψοῇ, ἔτοπι νϑῦ. 80.,, γα Κῆονν 88 ποί 
(ἢ 6886. 
, 17.. βοηθείαις ἐχρῶντο. ΜδηΥ Ὀ(οιμπηοηίδίοῦβθ, 88 
(α)]είαη, ατοίίυ3, Ηδίηβιιι5, ΗἩδυϊμδηη, δηά Μαῖκὶ., 
ἐπίοεργαι : ““ οαΠ τς ἴῃ (ἢ6 δἰά οὗἨὨ {86 «βοϊἀΐδθτθ ἀπὰ 
ὈΑβΒΘΉρΟΓΒ [0 Π6ΙΡ {π6πΔ ἴο υπάἀογρίγα.᾽" Βα 1 566 
ποῖ ΠοΥ {Π18 586ηὴ86 σδη 6 εἰοἰ θα ἔγοιῃ 6 Οτθοκ 
ψογά9. Οἰδοιθ, 488 ἃ [,ρι46, Μαεποοῆίυθ, Εδγυϑ, 
Κυρκο, εί5., Εοβθηπ., δηά. Κυϊη. (ἢ τόσα ργο- 
Β4ὈΙΠΥ) υπἀοτϑίαπά [15 οἵ οῃδίηβ, Πουῖβ8, σορεβϑ, δπὰ 
ὈἰΠΟΓ ἱπηρ]οπηθηΐβ ὈΥ ψ]οἶ δ5βἰβϑίδησα 18 γθηήογοα 
ψὨΘἢ 8 Βῃϊρ 18. ρσγθββθά ὈῪ βίγοββ οὔ ψϑδίμοσ. ΤΉ 
Θέοθθθι8. (ο6ἀ Ὀγ' γρκο) : καὶ τὰ πρὸ τὸν χειμνῶνα 
ἔχουσιν ἕτοιμα, καὶ τὰ πρὸς τὴν ἀτυχίαν ἡτοικάκασι βοη- 

τα. ΔΑμπὰ Υοῖί5. οἰΐοθβ Ασιβϑίοί. 65. 2, ὅ. διχώς 
γὰρ ἀπαθεῖς «γίγνονται οἱ ἄνθρωποι, ἢ τῷ μὴ πεπειράσθαι, 
ἢ τῷ βοηθείας ἔχειν" ὥσπερ ἐν τοῖς κατὰ θάλατταν κινδύ- 
νοις οἵ τε ἄπειροι χειμῶνος θαῤῥοῦσι τὰ μέλλοντα, καὶ οἱ 
βοηθείας ἔχοντες ἕὰ τὴν ἀπειρίαν. Ηδ οὔβεογνα8, ἴοο, 
{πδΐ ἔῃ 16. ΟΥοοκ τιεοδαηίοαϊ τα τιΐογβ. βοηθεία 15. {16 

ᾳ ὦ 
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8116 ρίνϑη ἰο δίαψδ, ΟΥ }7ῸΡρ5, οὐ διιέέγο8865 : Δῃᾷ 1 
δίῃ ἱποϊ!ηοα ἰο {Πϊηἰς (Δι ἐΐ686 ἃ ἤεγθ ολϊελέῳ, 
τηϑδηΐῖ; ἡδιηγοῖΐυ, ἰοηρ θ6δη8, οἵ μ΄δηκβ, δχίθηαιηρ ἢο- 
ΤἸΖΟη (ΑΙ Ϊγ, πὰ [ογιϊηρ ἃ δε ηρ. Νον (ἢ 6 δηοϊ η(8, 
ἔγοπι {πεῖς ψδηΐς οὐἁἨ 5Κ}}} 1π ηδνιραίίοῃ, ψεγθ νϑῦΥ, 
(ἰη14, δηά {πογδέογα νοῦν οαγοίιϊ : δηά 1 αν πὸ 
ἀουδὲ Ὀυὲ {παᾶῖ, ἴῃ (ἢ6 ἰάγροῦ νββ86}5, βῃ ρνγρ δ 
ΘΓ (ΚΘ ΟἹ δ οδγα (45 σδγρθηΐογϑ οὐ Ὀοαγὰ οὐγ 
θη οὗ ψ 47), (0 δίίθηά (ο {Π6 γβραὶγβ οὗ {86 νββ86]. 
Απά {18 18 οἶθδγ ἔγοπι (86 ἔο] ΟΡ ραββαρο οὗ Χο- 
πόρου ἀθ Βδριῃ]. Αἰποθη. 14. (οη ψ Ὠιοἢ (18 [τον 8 
τοδί Πρ) σἤοΓο, γοοκοηϊηρ ὕρΡ ἴΠ6 νϑγίου8 ΟΠ ΟΟΓΒ 
ΟΠ Ὀοᾶγὰ 8ἃ {ΓΓΘΠη6, ἢ6 58 Υ8 : οἱ κυβερνῆται --- καὶ οἱ 
ναυπήγοι (1. 6. (6 ΒῃΙρ τ ρ8 ΟΥ σΑΓρΘηΐ6[8), Τ ΏΘΓΘ 

ἘΞ Ἡρῃοο ΤΏΔΥ ὃ6 τπηΖεγείοοά ἃ νοσν ἀἰδῆουϊ( οὗ Αροϊϊοῃ.- 
ἘἈΠοά, 867---370. (βρεακίηρ; οὗ (ἢ Ὀυ]αΐηρ οὗὨ [ἢ6 ἕἈπιουβ βἰνἷρ 16 
ΑΓρΟ8) : Νῆα δ᾽ ἐπικρατέως, Αργον ὑποθημοσύνῃσιν, "ἜΦωσαν 
πάμπρωτον ἐϊστρεφεῖ ἔνδοθεν ὅπλῳ Τεινάμενοι ἑκάτερθεν, ἵν᾽ εὖ 
ἀραροίατο γόμφοις Δούρατα᾽ καὶ ῥοθίοιο βίαν ἔχοι ἀντιόωσαν. Απά 
801 νου υπάογοίδη ΑΥβδίορῃ. Εἕπ. 279. ννῦεσα δὴ ἰηξογσηθῦ ἰ8 
ἱηϊγοάυοεά 48 δβρεακίηρ; (ἢυ18 : ἐγὼ δείκνυμι, καὶ φήμ᾽ ἐξάγειν Ταῖσι 
Πελοποννησίων τριήρεσι ΦΘωμεύματα. Ἦετο οηε ϑε]ιο ἰαδῖ ἐχ ρ]αίης, 
ξύλα οΓ ὑποθώματα; δηὰ τ ὮΙ ; δἷπος ἴῃογα 8 Πδγα 8 δἰϊιιδίου, 
1 τη, ποῖ ἴο {πῸ ὑπαάεγεριταϊπρ, ἴο Ὀ6 τηδηςοηδα δβοου, ὃυῖ ἴο ἴΠ6 
ἑππετ- δοἰἐἱπρ οὗ δ ϊρ5, δοηιεέϊπιε5 υβθα αἱ {6 ἤγϑί θυ] ἰηρ; (85 ἐη τΠ6 
ἐσῃῃγθη86 8Βῃ]0 οὗ Ριοεμν ΡΠ. ]οραίθγ), δηα αἰϊσανς ὁ (πεῖς Ὀεΐηρ; 
τοβιίεα, αἴτεον Ὀανίηρ Ὀδοοπηδ το Κοίγ ὈΥ (ἰΠ|6, βίγεβθ Οἱ νγεδλῖοσ, Οὗ 
1:8 δοοϊἀδηἴϑ οὗ 8 γ. Αηά (ἢ) 5 νν}}}, 1 {810}, ΔΡΡΙΥ ἐη {με μυϊοιυΐπ; 
ῬΆϑϑαζοβθ, ὙνὨ ἢ ἃτῈ οἱἰεὰ ὃγ εί9., Δηὰ ΘΟΠΔΙΏΟΙΪΥ δὰ ιο 
ΤΕ ἴο (Π6 τι ἀδγ-β ταΐπρ, ταθητοπαά ἴῃ 186 πεχὶ ἢοΐς. οΪγὍ. Γ,. 
47, 8, 4. μ. ναῦς συμβουλεύσας τοῖς 'Ῥόδιοις ὑποθδωννύειν.: ννῆϊο ἢ 
ἔγτοτα ἴῃ6 ᾿ογὰβ (Ὁ ον ηρ; 18 Ρ]αΙΉΪΥ ἰο Ὅς τείοιτεα ἴο ἴπ6 ὑποῶώ- 
ατα. Δρρίδη, Ρ᾿. 1148. ἐκ τῶν δυνατῶν διαϑωννυμένους τὰ σκάφη. 
ἰαῖ. ἀ6 Ηερ. 10. ν. 762 Ε. εἶναι τὸ φῶς ξύνδεσμον οὐρανοῦ, οἷον τὰ, 

ὑποξώματα τῶν τριήρων, οὕτω πᾶσαν" συνέχον τὴν περιφορὰν. Απὰ 
Ρ. 988 Β. καθάπερ νεὼς ἣ ξώον τινος, οὗς τονοὺς τε καὶ ὑποδώματα καὶ 
νεύρων ἐπιτόνουε--- προσαγορεύομεν. Αἴδιεη. ὅ. Ρ. 904 Δ. (ϑρεδκίηρ' 
οὗὨ {6 ἔδηλοιι8 β!ρ οἵ Ῥμῃ)οραῖοθι) : ὑποξδώματα δ᾽ ἐλάμβανε ιβ, χ. 
δ᾽ ἦν ἕκαστον πηχῶν. Ἠξβγοῆ. Φομεύματα, ὑποδώματα, σχοινία 
κατὰ μέσον τὴν ναῦν δεσμενόμενα. Ὑπεορηΐδ 518. Νήος τοι πλεύ- 
ρησιν ὑπὸ ξυγὰ θήσομεν ἡμεῖς κλεάρισθ᾽ οἵ ἔχομεν. Τὸ πμΐοι 1 
δια Ρίυϊ. οι. (. 7. ᾿μηἰ αἰ ὦ ἔγοτῃ Τπυσγὰ. 6, 64, ἔστι δ᾽ ἡ σκάφη, 
καὶ σώϑεται, χαλκοῖς ὑποξώσμασι, γραμμάτων ἀμνθρῶν ἐγκεχαραγ- 
μένων : ῬὮΏΘΓΕ [ὉΓ ὑποξώσμασι τερλά ὑποξώμασι, ἀπὰ ἴοτ ἀμνθρῶν 
ἀμυδρῶν. Αμὰά (ο ἴδπεξε ὑποξώματα ἴΠ6Γ6 18 Γοΐεσθηοα ἰη ΤΒυςγα, 1, 
49. δεύξαντες τε τὰς παλαιὰς (86. γαῦε), ὥστε πλωΐμους εἶναι, 



ΑΟΤΘ ΟΕ ΤῊΕΒ ΑΡΟΞΤΓΕ8, ΟΗΑΡ. ΧΧΥΙ͂!. φῷ0 

1 ἰογιοιῖν σοπ]οοίαγοά ναυκλήρο. Βαΐ (ἢ]158 σΔῃ- 
ποΐ 6 δάἀπρώίοα, βίης 6 (88 1 Βαανα Ὀδίογα οὐβογνϑά) 
Ἴδογθ σε ποῆθ βιυοἢ οἡ θοδγά {ΣΙ ΓΘ] 68. δὸ 8180 
ἼΠΘορ, 518. Νηός τοι πλευρῆσιν ὑπὸ ϑυγὰ θήσομεν ἡμεῖς 
κλεάρισθ᾽ οἷ ἔχομεν, ἀηὰ ἴΠ6 δοβοῖ. οἡ Ατιβίορῃ. Ἐφ. 
4270. τὰ τῶν νεών χρειώδη, λέγεται δὲ καὶ τὰ ξύλα. 

17. ὑποξδωννύντες τὸ πλοῖον, “- συ ΔοΓρΊγαϊηρ (ἢ6 
ΒΠΙΡ : 1. 6. ἀγανίηρ τουηά 10 (ΠΟΚ σαὈ͵685 ἰο Καορ 
1Π6 Εἰ  Γ8 Ὅπεν τ: Ψ ὨΙΟἢ ΟρΘγδί]οη 18 {Ὸ]]ν ἀ6- 
ΒΟΓΙθ6α ὈγΥ Βαρῇἢεὶ 1η Νοί. Ἔχ. ῬοΙγρ., δηὰ 1ΠΠπ8ὁἰγάϊοά 
6} ἔγοπι ᾽ϊπ}}) ὈὉγῪῚ εἴβ., ψῇῃο οἰΐθ5 ῬοΪγθ. ,ερ. 
4, μ. ναῦς συμβουλεύσας τοῖς Ῥόδιοις ὑποϑωννύειν. ΑΡ- 

Ῥίδῃ Ρ. 1148. ἐκ τῶν δυνατῶν διαϑωννυμένους τὰ σκάφη" 
ὃς 085 Β. καθάπερ νεὼς ἢ δώου τινος, οὗς τόνους τε καὶ 
ὑποδώματα καὶ νεύρων ἐπιτόνους ---- προσαγορεύομεν" δηά 
Αἰἴδρη. 9204.., ψῇῆο 5808 οὗἉ {Π:6 ᾿πτ η586 γ6886] Ὀ0110 ὈῪ 
ῬΙΠορδίοσ : ὑποδώματα δ᾽ ἐλάμβανε ιβ, χ. δ᾽ ἦν ἕκαστον 
πηχῶν. Τδαδβα ὑποθώματα ὝΘΓΟ Βοιηθί 68 ὉΔ]|64 
δωμεύματα ; ἃ8 ἴῃ Ατ]ϑίορῃ. Εᾳ. 9279. (εἰ "γ Υεί5.) 
τριήρεσι ϑωμεύματα, ΜὮΘΓΘ ΟὯΘ δοβο]αϑέ σι μΕν ὁχ- 
ΡἾδιη8 ὑποδώματα. Ἴο {086 ρ8888ρδ5 (ν ιοῖ, Πον- 
δνοσν τοίογ ἴο (Π6 ἐπη6;» δοίἐΐησ Ὀδίογο τηθηςοηθά,} 1 
δἀὰ Αρρίδη Τ΄. 2. 882, 10, διαϑωννυμένους τὰ σκάφη, 
1, 6. διπαϊηρ ἱοροίδον, δῃὰ Ἀβοςγὶ. ϑδυρρὶ. 457. 
ϑοἠμέκ. σκάφος Στρεβλαῖσι ναυτικαῖσιν ὡς προσηγμένον, 
1. 6. ψγϑαίῃ8. ΟΥ {νιϑίθα ΤΟΡ68, θΡουηα δῃα Πο]ὰ ίο- 
σοίθογ." 

Ουγ οϊηοηΐ (ες, Βαχίογ, τηδάθ σοοά 86 οὗ 
{Π18 ραϑϑᾶρα οἵ Αςίβ ἰη Ἐσρίδιηϊηρσ (Π6 οὔθ οὗ ον. 
ΟἌγπι. 1,.. 1, 14., ψ ῃῖοἢ 41} (ἢ6 (Οοπιηθδηίδίοῦβ ὕρ (0 
ἢ18 ἐἰπι6 ῃδἀ ποῖ υπάογβίοοά, δηα σ᾽ ἢ] οἷ, 4}} βίης α ἢ 18 
ἘΠη6, 11 Β66η8, ψΨ1] ηοΐ υπηαἀογϑίδηα. Π6 ψογαϑ ἅγα 
{Π686 (βρεακίηρ οὗ (6 ΤΟρΡΌΡ]1ς ἀπά ογ {Π6 ἤσατγο οὗ ἃ 
Ἰᾶγρα 5810 οὗ ψ87), Νοηῃδ ν1468, υἱ Νυάμσπι γοπὶρῖο 

π ΤῊϊβ πα εν. γα ηρ 16 ΟΥΘῚ ὩΟΥ ΒΟΙ ΘΙ Πγ68 ργδοι δε ἰἢ Ἔχίσο 6 
4868. Οὗ {[||8 τηδηϊϊου 18 τηϑδάς ΕΥ̓ ΜΙ. γῇ͵  ἴοσβ, ἴῃ ἢΐ8 δοοουηΐ 
οἵ [υογὰ Απβοη᾿β ογαρε (Ὁ. 24. ἢτβί 40 ε.), νῖο, βρεακίηρ οὗ ἃ 
ΒΡΒηΪΒἢ βῃΐρ ἰῇ ἃ ϑίοσιω, 8808, “ΠΟΥ 6 Ὲ ΟὈΪροὰ ἴο γον ονϑῦ- 
Ὀοδτὰ 811 {ποὶν Ὁρρογ-ἀθεοκ ριιπβ, ἀπά ἴο (δα δἷχ ἴυγη5 οὗ (ἢ6 οΔΌ6 
τουπὰ {6 Βῃ1ρ ἴο ργενθηΐ ΔῸΣ ὁρθηΐπρ." (Βρ. Ῥεδγοβ,) ; 
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Ἰδίττ5, Εἰ πγδῖλι8 οοΐοσὶ δοιοῖὶυβ Αὐῖοο, Απίοηηξοαις 
ρεϊαδοί 3 0 5:06 ἐμπὲδμα ΚΣ ἄμγαγε εαγίπα Ῥοϑϑῖηὶ 
ἱτηροσιοβιυβ βηιοΥ ὃ 8Ὲ 

1.7. φοβούμενοι μὴ εἰς τὴν Σύρτιν ἐκπέσωσ᾽,, “ ἔδΑΥΪΠΡ 
ἰοδὲ (ΠΟῪ δου {41} ᾿πίο (ἢ6 αυϊεκβαπάθ." Νον 
{πο γ6 ψαῦο ὕνο ᾿πηπθη86 88η6- 8} 8, ϑννέϊϑ' πιαγοῦ 
δὴ ΜΕΚΟΥ, ΟὟ ἴΠ6 οοδϑὶ οὗ Αἰἴγῖςα, τπιοῆ, 88 (δον 
νδιιθα {π 6]. 5δἰτυδιοη, 6 γα σοηβι ἀΘρθα Θχοθ ἸΠρῚῪ 
ἀδηρθσγοῦϑ, Δηἀ ψο6Γ {Ππεγϑίογο οδ]θοίϑ οὗ }8ὲ πἰν τὴς 
Ποπβίοη. Τῆι Φοβορῆ. Β6]]. 9, 16, 4. αἱ φοβεραὶ καὶ 
ἀκούουσι Σύρτεις" δῃὰ Τιῦι}}. 8, 4, 0). Ηοτγγοπάα 
δΥτί8., Οὗ {π086 ϑγγίεβ ϑδίγαδο 185 α. (6}}5 ι}Χ9 τῃέ 
16 [6586 ψὰβ8 δΌουϊ 8ῃ Πιιηάγοα ϑ186186 1ἢ οἰγοῦτη"» 
ἴογθηςο ; δῃά (δ ργοδίοσ 16 οϑεηαίοεα ΒΥ Εἰγαῖοβ"- 
ἔθ η65 δἴ ἣνρ 1ποιβδηά, ὈῪ οἴ ογ8 αἵ ἔδὺγ (πουββηά 
βιδάϊα. ΟΥὁἨ {6 πυϊπόγοῦ8 (Ἰ]αβϑίςαὶ 1150 ΓΔ Ὲ 1008 
ὑγουρῆς Ἰογναγὰ ὈΥ Υ ςί8., (δ πιοϑὲ ηρομίδης (θ6- 
1465 186 ἀρονθ) δὲ Πΐο. (ἢτγγϑ. 88 ο. ἐστι δὲ νἱ Ξώρτις 
κόλποφ θαλάσσης εἰσέχων ἐπὶ πολὺ τῆς χώρας, καὶ γ. 
ἡμερῶν φασὶ πλοῦς ἀκωλύτως πλέουσι' τοῖς δὲ κατένεχ- 
θεῖσιν οὐκ εἴρωι τὸν ἔκπλουν δυνατὸν, βῥαχέα γὰρ καὶ ξ. 
θάλαττα, καὶ ταινίαι μακραὶ μέχρι πολλοῦ διήκουσαι, 
παντάπασιν ἄπορον καὶ δύσκολον παρέχουσι τὸ πέλαγος. 
ϑαδθο 1192 ο. ἡ χαλεπότης δὲ ταύτης τῆς Σύρτεως καὶ 
τῆς μικρᾶς, ὅτι πολλαχοῦ τεναγώδης ὀστιν ὁ βυθὸς κατὰ 
τὰς ἀμπώτεις καὶ τὰς πλημμυρίδας, συμβαίνει τισὶν ἐμ- 

ἘΠῚ δὴ ϑυυρτίοοι {πὶ ΒρΡΏΓΟΥ δηὰ ΟὝβηοῦ δἰιουϊὰ ἢανα ἔαμποϊοὰ 
[δὶ σρασα ἰμδῃ οὯ6 8 ϊρ 8 Βεγα ἀβηοίβα : ““ φίπορ 20 δῃ!ρ (88 } ἐ}:ε7} 
οδιτίε τοῦτα [Δ ΟἿΘ Κααὶ ΟΥἹ ὁπ6 σδΌ]θ τορο. Νον (6 ἤοξῃλεῦ 
Ῥοείξϊοη τον Ὁδ αἰϑρυῖϊοά, δηὰ {Π6 Ἰαίοῦ 18 τηβη ΒΕ] Ὁ 4186 ἢ 88 78 
ενἱάεηὶ ἔγομι (π6 τνοτάϑ οὗ 81. [Κὸ ἱπέγα νεσ. 99. θοσα 'τ ἰ9 βαϊά 
ΤΆΘΥ οαϑί ἐΟῸΣ ΘΠΟΠΟΥΒ Οἱ οὗ [η)6 δίογηῃ, δηὰ νναϊϊϑὰ ἔον ἴθ ἀδγυ. 
Απὴ 80 Ῥίμάαδσ, Οἰγωρ. 6, 174. ἀγᾳθαὶ δὲ πέλοντ'---κπεσκιμφθαι δυ 
ἄγκυραι. Απὰ Ἐρίοίοἴιϑ : οὔτε ναῦν ἐκ μιᾶς ἀγκορὰς οὔτε βίον 
ἐκ μιᾶς ἕλπιδος ὁρμίστεον. ἙἘαυτὶρ. Ραίῃ. 4,1. Βαϊ, ἴῃ ἔδοϊ, Ὀγ τΠ6 
ιπες ἀγα Ἠθσα πιδβδηῖ, ποῖ δῦ ]θ τορεβ, Ὀπΐ ΓΟρε8 ἴῸΣ πηδετ- ἰγαϊορ. 
Αμὰ ἐμαὶ {86 ἰαῦρεν διὴρο οαγγιθὰ πηοτρ [Ὡλη ὁπὲ 8 ργ θθΌΪε, δπὰᾶ 
ληἀεοά 18 οαγίαζη ἔγοτα ἴδε ρᾷρϑαρερ δῦονε οἰϊοά,. Απὰ ἴηος (ἢ βὲιέρ 
οὗ [86 Εορυθὶὶς ἰΒ ἴο Ὀ6 δι ρφροδεα ἃ νεῖν ἰαγρε οὔ, ἴπ6 ρίυγαὶ βθτι- 
ὍΡΙ 1β ΕΙῪ Δρρμοδίίθ. [ῃάθο ἐξ ηιαν νεσν νγ } θὲ δοοοιιηίεὰ ἔοσ οὔ 
ἴνε ῥυΐμοῖραὶ δυριρεβίθὰ ὈῪ Βαχίθγ, ὨΔΗΔΕΪΥ, 86 υϑοὰ απιρ εωβἐπὶρ 
βταϊϊά. Ὑεῖ, ᾿ξ 1 τοιπθεηθεν τρί, φοδγ6 βϑὶρα οαγτίοὰ ἕθο ἰκθοῖσ. 
ΟΥ ἱξ χηᾶν θ6 υῃδογϑίοοί οὗ (Π6 ἐξπιδογδ, τοιχοὶ, Ὀγ οαἰδο γεβἰ8. 
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σίπτειν εἰς τὰ βράχη, καὶ καθίξειν, σπάνιον δ᾽ εἶναι τὺ 
σωξόμενον σκάφος. Διόπερ πόῤῥωθεν τὸν παράπλουν ποι- 
οὔνται φυλαττόμενοι, μὴ ἐμπέσοιεν εἰς τοὺς κόλπους ὑπ᾽ 
ἀνέμκον ἀφύλακτοι ληφθέντες. δοΙ!ηι15 67. [πἴοϑΡ ἄπ|88 
ϑγγίθβ, 4188 ᾿ηβ 6 θ 8888 ν84Οβ811ΠῚ 86 ΓΘΟΪΒΓΟΟΊΙΠῚ Τ8ΓΘ 
οἰἤοιι, οὐ)ὰ8 588}1 ἀοίδοϊιιβϑ νοὶ ἱησγθηβηία πιαιά 
Ρτομπιρίππη οϑί ἀθργοῃθηάογο, [184 1ησογίῖ8. τηοίθι18 
Ὥμθπησς ἴῃ Ὀτγονῖα ογαϑοὶϊς ἀοϑιιοβαν πῆς ηυΠἀδίον 
δοϑίθιι8 ᾿ῃαυ 618. 84 1υ8ὲ Φυρυγίῃ. 78. ο βυπὲ 
81Π118---σ Ὁ ΟΓΊΙῚ ΡΓΟΧΊΓΩ8 ΓΟΓΓΘ Ὀτερα δ δι1ηἴ, οορίογ, 

Οἱ [ογβ {1}, 4118, 4114 ἴῃ ἰδιηραϑίδία νδάοβα. Νδῃὶ 
ΟὉΙ πηᾶγθ ΤὩΔΡΏΙΙΠ) 6586 οἴ ΒΞ 1ΓΘ νϑηΐ 8 σοξριῖ, πη 
ἈΓΘΏΔΙΏΠΠ6 οὗ βαχᾷ ἰηρσθηία Πποίιβ ἰγπῃΐ ; 18. [8- 
168 ἰΙοσογαπι ΟΠ νΘΠ 18 81π|0}} τι Δ (Ὁ. 

ΤὮ686 ἰσϑε το 68, [Π 6, ΔΓΘ ΔΡι Πα ΔηΓΥ 508] οΙςηΐ 
ἴο ΠΠ]υβίταϊα δῃᾶ 080  Ὑ (6 ΔρΡΡΓΟΠ 5: 0ἢ8 οὗ {Π6 
ΤΑΔΙΙΏΘΓΒ: ἔοὸγ (ποιρἢ [ΠΟΥ ΜΈΓ δ ἃ σοῃβι ἀθγδὈ]θ 
αἀϊϑίδηςθ ἔγοιῃ {Π6 δ υγίθϑ, γεῖ, 88 (ΠΥ 6 ΓΘ ἄγ ν!ηρ' δὲ 
8 Τατίου ταίθ, ἴθ σθ 88 ΓθΆβῸη [ὉΓ [δαγ. ῬΡΟββιῦ]ν 
ὈΥ {Π6 ϑ'γγίαβ νγχὰ8 πηθδηΐ Ὡοΐ ΟἹΪΥ (ἢ6 δυσίθβ ῥγο- 
ΡΟΓΪΥ 80 ςΑ1|164, Ὀιξ {Πᾶΐὶ βδηΟὙ θ6 6 ὈῪῚ ψ μος ἢ (Π6 
Μ οἷς οὗ [δε ρατί οἵ {86 Δἴ σα βῇογα ομροβιίθ ἰρ 
{πη 88 ΘΠΟΙΓΟΪΘά, ; 

17. ἐκπέσωσι. ΤὮ6 ποτά ἐκπίπτειν 15 υϑο( Ὦγ (ἢ6 αὶ 
δυίῃοτβ, (ἔγομι ψ οπὶ ΘΧϑ 0168 ἃγα σίνθη Ὀγ ΕΒηΘΓ, 
Κγρῖκα, δὴ Μαιυπίϊε,) δηὰ 8] 9η68 ργορδγὶν ἴο ὃ6 
ἈΈΡ ΝΣ οἡ {δ τος, θυΐ, βοιηοίιη68, (ο θ6 δσἐγαπαάοά, 
ἃ8 Πογθ, δηὰ 1η ΤΒιογά, 7, 74. 

17. χαλάσαντες τὸ σκεῦος. [1 18 ποί ΘΑΒΥ͂ ἴο ἤδίοτ- 
τη η6 (ἢ6 5: χηϊΠοδίίοη οἵἨ {πΠ18 ψογὰ σκεῦος : Δη4 ἢδης6 
ΟΥ̓ ἶο85 ἃ αἰνἀ6α 'ἰη ορίπίοη. (Ἰγυϑβοϑβίοιη, ΒοζΖϑ, 
Ριίσθυϑ, οὐοὐ Ερ] 18) ἐγδηβ δίογϑ, Σαμαα, γος, 
Ε]βπογ, Ηδιμήδηη, Μὸογιι8, δηὰ Ηριηγίοἢ8, ἰδ Κα ἰὲ 
ἰο πιϑοδῇ ἰ(ῆθ δαἱέδ, Βιιξ (οῦβεῖνεβ Κυρκβ) {Π6ν, 
Δουδθί1655, μδ αἰγοδάν Ἰοΐ ἄονῃ {ῃ6 5418. Β681465, 
Ι νουϊά τοιαγκ {Παΐ ([ῃ6 58118 ᾶἴθ, Οἡ δι ςοἢ δ8ῃ οὐσοδ- 
βϑίοῃ (θοίηρ ἔαν]64) ταίθοῦ ταϊβοὰ {πη Ἰονγογθά: δὰ 
τπογθονοῦ (15 ψοῦ] 4 τοαυΐγα {π6 ρίωγαϊ: ΤῸΓ ΜΘ 
σδηηοΐῦ βθρροδθ 80 ἰᾶγρα ἃ 85|}10 ἴο ἢᾶνα σδγγιθα ϑη]γν 
ΟΩΘ 841. Ααα, ἰοο, ἰμαὶ {Ππ6 541}5 ἃ γϑοκοηρὰ 
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απιοηρ (ἢ σκεύη ; ΠΟΙ ἀο 1 866 ποῦν (6 γ. 68 6 80 
ΟΔ]16α κατ᾽ ἐξοχὴν. 

Οἰἤογβ, ἃ8 1] οηγϑ81:.8, ΟἀρΏϊογ, δα Κυρᾷκο, (δῖα 
1 ἴο 8!ρῃνυ ἰΠ6 απολον. Απά οογίδίηΥ (ἢ6 δῆςσδοῦ 
ξοτιηθὰ ἃ ραᾶγί οἵ [Π6 σκεύη : Ὀαΐ, 1 πηυϑί θ6 Γαι Θη1- 
Ὀογοά, {ΠΟΥ ψογ ποῖ 1 δομηπαϊηρα: δηὰ δα {|ΐ 
Ὀδϑη {Π6 ο886, {ΠΥ ψουϊὰ ἢάνα ἰοῖ ἀονη πΊλογο {Π8ῃ 
ΟἿὯΘ 8ΔΠΟΪΟΓ ; 88 ἂἱ νϑγ. Φὁ90θ. Τῆΐβ, (Πογοΐοσθ, σαπποΐ 
Ὅδ {π6 βθη86. [1 (ἤθη, ψ6 σοηδίάογ ψνῆἢδί ΟἸΠΘΓ ὅπλον 
ἄσβογνθβ ἴο "6 οδ᾽]ϑά, κατ᾽ ἐξοχὴν, ἐἠ σκεῦος, ν 6 σΔη- 
ποί Ποϑιίδίθ ἰο χ οὐ {Π6 »παδῖ. Αηά {18 ᾿ΙηΓαγργαίδίϊοη 
158 Βιρροτγίοα ΡΥ 16 ὅγγ., Ηγα]ά., τοί., δηά Κυίη., 
δΔηκ 18 σοηβεηθα ὈΥ 1 Πιογά. 7, 24. Νον χαλᾷν, ἰη 
{Π|5 56η86, Β'ρἬ 68 ἴο ἔοιρεῦ : Ὀδοδι86 (Π6 τηϑδοῖ 88 80 
ἰοττηθα 88 ἴο ρὸ ἰῃ ἃ βοοκοῖ, δπά ὃ6 τγαῖβθά ογ ἰΙονεγοά 
δ ρίδαβϑυγθ. ΤΏυ8, δἰϊογνναγαβ, δἵ ν. 40., 1 19 βα]ἃ τὸ 
ἤδνα δὴ γαϊδεά ἐπαράντες τὸν ἀρτέμονα. Βαϊ ΨΥ, 
11 ἸὭΔΥ 6 Δ5Κε6, ννγὰ8 ἢοΐ 16. ἀρτέμων ἤδΓα ταϊβοα ἢ 
Ι δῇβνογ, θθοδιβο [ΚΘ τηθδηΐ ἴ(ο 84Υ {πΐ Ποὺ ἰον- 
ΕἸ 41} {η6 ἐηϑδέγμεπιοπέα οὐ ἐαοκέϊπ τῃδὶ σατγτι θά 
ΟΔΉΨΑ58Β; 8Πα ηοΐ ΟὨΪΥ »ιαϑέβ ([ῸΓ {Π6Γ6 ΨΈΓΘ ΠΟΓΟ 
ἋὭδη οη6), Ὀυΐ αἷ8ο γαγά8, ἄο. [{ 15, ᾿ηἀθϑά, {6 
συ ιδίοπι Οἵ ΟἿΙΡ 8541|0Γ8 ἴο ᾿σμέ αἰσαψ τηϑϑβί8 ; Ὀυΐ (ῃδῖ 15 
Ῥοοδιβθ - {ΠῸΥ ἀο ποί δάημί οὗ θοϊηρ ἰονογοά, {Κα 
1η6 δησοϊθηΐ οἤθ68, ὀσχοδρί 1ὴ {6 οδ86 οὗ β:28}} οσγαῖϊ 
ὨδνΙΑΓ ΠΡ ΓΙΝΘΓΒ ΟΥ̓ Ο8η818. 

17.. οὕτως ἐφέροντο, ““δηὰ 80 ἀγγέεα," νἱΖ. Ὁγ {868 
νη : ἴον {παν σουά ηοὐ σιυ!δ {Π6ῚΓ σου 86. 80 ἐφε- 
ρόμεθα, }υ8ὲῖ Ὀαΐοτγα, ψ ἤΘ ΓΘ 866 (Π6 ποίρ, ἰο νη ϊςοἢ [1 δάά 
8 Ῥάββᾶσα οὗ 8η 101 ΠΗ 1 ὈΪῪ ἤπα οὐδ, ἀδβογίρίϊνα οὗ ἃ 
βἴογιῃ, ὈΥ ΑΙςδοιι8, ἴῷ Ργαεβϑογνοα ὃν Ηργδο] 65 Ροηί.) 
δηά ἰο ὃ6 ἔουηῃά ἴῃ Νο. 2. οὗ Βρ. ΒΙοιιῆο  ἀ᾽5 Εάμ θη 
οἵ ἢ18 Ετδριηθηίβ, Μυβ. (τ. 1, 428. : Ἐ 

᾿ Ὁ Τα ννῃοῖα οὗἉ {1||8 ἔγαρτηθηΐ (ἢ ᾿εαγπθᾶ Ἑαϊίοσ 885 ἀἀπλ ΓΑ Ὁ 
οπϊεπάεδα ; ἐχοερῖ ταῦ] ννῖϑῃ πα Ὠδά, οὗ (ἢ6 ἐϊσο οιηθηάδιϊοιβ ἢδ 
Ῥιοροβεβ, οὐϊιθ κάλως, ηϑίεδιὶ οὗ κάλων. [παἀρεᾶ 1 5666 ποῖ μον 
κάλων οδπ ὑθ ἀείοπαεα, 1 πουϊά, οογίαϊηἷγ, το κάλως, ν᾽]! ἢ 
ΠΙΑΥ͂ "6 ἴδ δὴ οἰ ΠῈΓ 88 δῇ δοοιιϑαίϊνα ρ᾽τγ] (48 ἰη Ἐυγὶρ. Τγοδα, 98.) 
Βονεγτηδά ὁΐῇ μοχθῶντες (85 ἰὴ Ατ᾽δίορἢ. ΡΙυϊ. 507. ταῦτα οἱ θερά- 
ποντες μοχθήσουσι) ἴῃ ἴῃ6 8εη88 ἑαῤουτὶπῷ αἱ, ρίψὶηρφ ἰδ τορος, οἵ 
ΓΑΙΠΟΣ ἔογ ἴῃ6 Πογλϊηδῖϊνα μ}ιγαὶ οοηϊγαςί [ὉΓ κάλωες ; 88. ἴῃ 8 δἰ πηϊ- 
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Τὸ μὸν γὰρ ἐνθεν κῦμα κυλίνδεται, 
Τὸ δ᾽ ἔνθεν' ἄμμες δ' ἀν τὸ μέσσον, 
Ναΐ φορήμεθα σνν μελαίνα; 
Χειμῶνι μοχθεῦντες μεγάλῳ κάλων" 
Πὰρ μὲν γὰρ ἄντλος ἱστοπέδαν ἔχει, 
Λαῖφος δὲ πᾶν Φάδηλον ἤδη, 
Καὶ λακίδες μεγάλαι κατ᾽ αὑτό. 
Χαλᾶσι δ᾽ ἄγκυραι. Ἐ ἘΤΊῸ 

18. σφοδρῶς δὲ χειμαϑομένων ἡμῶν, ““ ἰοβϑ86 4 Ὀγ ἐῃ6 
"Κοηραδ8ῖ.᾽ 2αοἐαξὶ ζω ψΊΓρ. 8805). [Ι͂ἡ {Π|18 5δθῆβ6 (6 
Ὑνογὰ Τὁσσυγβ ἴῃ ΓὨμπογ 468, ΧΟΠπορθοη, δηα οἴδογ 
νυ ΓΙ 6 Γ8, οἱϊθα ὈγΥ Κγθρ8, ᾿εῖβ.. δηά Μυηίπθ. Νον 
11 18 ΡΓοΟΡ εν ΔΡΡΙϊΘα ἴο {Ππδ “ἠὲ; {πουρῇ 8οπιθιπΊ68 
ἴο {6 δαϊέογ 5; ἃ8 ἴῃ ᾿ΓΠπυογά, 2. 25. δΔηὰ ἢθΓα. 

18. ἐκβολὴν ἐποιοῦντο, ““ΤΠΘΥ τη846 ἃ σαϑιίηρ ουΐ," 
νίΖ. οὗ τε ἰαάἀΐηρ (48 [Π6 1,Δ01Π ὙνΓΙ 6 ΓΒ βᾶν, γι 6 γ 6 
2αοἰαξίοπθηι). 8.0 ΨΦοῃδ8 1, ὅ. ἐκβολὴν ἐποιήσαντο τῶν 
σκευῶν. Ὁ. (γγ8. 81. Ρ. 848 νυ. (οἰϊοὰ Ὀγ Υεί8.) 
δοκεῖ, ὥσπερ οἱ σφόδρα γέροντες (Ϊ. γέμοντες), τών ναυκ- 
λήρων, καὶ χειμαϑόμεναι, διὰ τοῦτο ἐκβολὴν ποιεῖσθαι τῶν 
ἀνὸριάντων. Ἐοὸν οἵ ἐλαέ ἐκβολὴ 15. ΔΙνναγ8 ἰο "6 πη- 
ἀογϑίοοάα ; 81η66 {{|| τι8ι14] ογάδν οὔ (Π6 οἰγουπηβίδησος 
(45 Οατοίϊιβ τσ ΠΥ ΟΌβογν68) 18, Πτϑί, (παι {Π6 ἐααϊην 
δῃουϊά Ὀ6 (γονῇ ονοτροαγά ; {Π6η (π6 ἑἐαοζέϊηρ ; 
Δα ΑΞ Ὲ]Ὺ τμ6 ργουϊδίοηδ; ἃ8 ἴῃ νεγ. 88.0. Ετοῖῃ 
ΝΥ εἰϑίοϊη 8 (ΟἸδϑββϑίοδὶ οἰίδί!οηβ 16 Δρρθᾶγβθ, ἰπαὶ {(ἢ18 
7αοέαξϊο νγᾶ8 Ὠοΐ ΝΘΡῪ υηΐϊτοασοηΐ ἴῃ δηοϊθηΐ πᾶνίρᾶ- 
Ὥοη; δπά (ῃδί 1 8 νΘΓῪ τὰς δου ες ψ6 ἤηά ὈῪ 
ΑΟἢΠ]}, Ται. (οἰϊοά Ὀγ Ργίςβυβϑ) Ὁ κυβερνήτης ἐκέλευε 
ῥίπτειν τὸν φόρτον, διάκρισις δὲ οὐκ ἦν ἀργύρου ἢ χρυσοῦ 
πρὸς ἄλλο τι τῶν εὐτελών, ἀλλὰ πάντα ὁμοίως ἠκοντί- 
ϑομεν. ὅδο Ζυνεπαὶ: Ἐμπαάϊέθ (085 οἱἕ) ηυξ τηθ8 
βιιηῦ ἀϊσοραί οὐυηοία (δίυ]]υ8, ῬΓοΟΙρΙ ΑΓ νοϊθῃϑ 
οἰἰδπ) ΡΟ Πογγιπγα, ἡ ΏΘΓΘ (Π6 ροδῖ 866Π18 (0 να ἢδά 
ἴῃ νίαν ΖΈΒο ΠΥ]. Αρδη). 078. καὶ τὸ μὲν πρὸ χρημάτων 
κτησίων ὄκνος βαλὼν, Σφενδόνας ἀπ᾽ εὐμέτρου, Οὐκ ἔδυ 

ἸΔΥ Ρδββδρὲ οὗ Αροϊϊοη, ἈΠοά. 7426. ὑπὸ πνοιῇ δὲ κάλωες Ὅπλα τε 
γνήϊα πάντα τινάσσετο νισσομένοισιν. ΠΕ ψογάϑ ἄμμες --- μελαένα 
1 σοηδίαθγ ἃ8 ραγϑη(μεί θοαὶ, δηα ἴῃ6 ψογὰϑ μοχθεῦντες κάλως 88 Πο0- 
τηϊμαιίνοθ δυβοϊιῖθ. Τῇδ χαλᾶσι ἄγκυραι πιδν ὃ6 τοηάεγαί, “ (ἢ 6 
ΔΏΘΙΟΙΒ μδηρ ἀδηρίηρ; ἄοννη, 88 υ56 1688, ΟΥ, ““{Π6 ΔΠΟΠΟΥΙΒ. ΔΓῸ 

. Ἰεῖ ἀοννη,᾽"" 88 ἃ 1{||6 τ ΠοῚ ΟἹ ἴῃ [ἢ 8 ΟΠΔΡίοσ. 

-, 



284 ΑΟἹἿΒ8 ΟΥ̓ ΤΗΒ ΑΡΟΒΤΙ,.ΞΒ8, ΟΗΑΡ, ΧΧΥῚΙ. 

πρόπας δόμος, ΜὮΘΓΘ [ῸΓ δόμος 1 ψουϊά γϑϑᾷ γόμος. 
50 830 Αλεοην!. δορί. ς. ΤΊ ΘΡ. 767.---]θ9. Πρόπρυμνα 
δ᾽ ἐκβολὰν φέρει ᾿Ανδρῶν ἀλφηστᾶν Ὄλβος ἄγαν πα- 
χυνθεὶς. 

19. αὐτόχειρες τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου ἐῤῥίψαμεν. ΤΠΘ 
ψογὰ αὐτόχειρ ᾿,Δ8 Π6ΓΘ 118 ργέμεξίυθ Β6η86, ἱ. 6. 5ΙΠΊΡΪΥ, 
“6 Μ|}|0Ὸ 1. ΔΏΥ [Ὠΐηρ ΜΠ ἢ18 οὐνη παη Δ᾽ (ἸΠουρῇ 
1 18 αἰπχοβί αἴ γαυϑ τιϑεἀ ἴῃ ἃ δα βοη5860). Οὔ (δε 6χ- 
ΔΠ10[68 οἰἰοἀ ὃν ἮΥ εἴβ,, [Π6 πιοδί Δρροβίίθ 15 Η δγοάίδῃ 
γ, ἃ, 17. αὐτοῦργος τε καὶ αὐτόχειρ τῆς μάχης, Ῥ ὮΘΓΘ 
866 1,6ἰ5Πη6Γ᾽5 δῃηοίδιίοη, δηα ἰἢ6 σορίοιι8 δ), 5δογέα- 
ἐΐϊοπ οἵ [τηλϊϊβοῆ. [{ 18, Πούθνοσ, οὗ τῇογο ςοηβ6- 
ηυθηςα ἴο ἀδοίάα ψῇδῖ 18 πιθδηΐ ὈΥ 16 σκευήν. [{ 18 
τοηαογοά ὃγ ἴπ6 Ψυΐρ., ΒοΖα, (ὐτοί8, δηα οἰ 6 Γ8, 
αγπιαπιθπέα παυΐδ, ὩδιηοἾγ, δαϊΐδ, ἀποΐοῦϑ, ΤΟρΡΘ5, δπὰ 
Βοδι8 ; οὐδόν 86 οαἸ ]οα ὅπλα ; 48 ῖὴ Ηοῃ. Οάα. β. 
800. Απή 8ο Ὦ. (458. 628, 80. ἔρῥιπτον τα ἔπιπλα, 
αγπιαπιοηέα, ἴΠ6 διγηϊέμγο οἵ ἴῃ6 βῆϊρ, ἰΠ ἐαοκέϊησ. 
Απά οὗ (18 ψογὰ βανϑγαὶ οἵπϑγ ἜχδῃΊρ168 8ΓΘ βγουρῆι 
ἔουναγά ΌγῪ τΠ6 (ὐοπιηπμαπίδίοιβ, ἰο ψὨοἢ 1 δα ἃ γοὶ 
ΤΊΟΓΘ Δρροϑβίία ομα ἴτοῃῃ ΤὨυσογά, 7, δ4. ἐπεὶ καὶ Ἰστία 
τεσσαράκοντα τριήρων καὶ τἄλλα σκευὴ ἐγκατελήφθη. 
Βυΐί Ἔγρκο, νεῖβ., οβϑθημῃ., δηά Κυϊηοοὶ, οδ]δςὲ 
{Πδἰ ἃ πιαϑί δηα δῆοδοῦ σδηηοί Ὀ6 ἤοῖο πιοδηΐ, 51Π6 6 
(Π6Υ δα τπῃηϑηϊοηρθὰ 88 Ὀοίηρ 864 δ νϑσγ. 20. ; δηὰ 
1[Π6 πιογα 08] [6 Γπὶ 18 σκεῦος. ΤΥ {Ππογοίογα ἴδ κα 
σκευὴ ἴῃ [6 σοπηήοη 5ἰρηϊβοδίίοη οἵ “ιμπέέαγο, δασ- 
ξαξε ; οὔ ψ βοῦς ΠΟΥ τηρῃς Πᾶνα οἰϊοα 8η εὐ ϑα ἃ 
τοῦ ΤὭυσγα, 1, 10. μέλλοντας πέλαγος περαιώσεσθαι 
μετὰ σκευῶν πολεμικῶν. διεί8. ΕΧΡΙΔΙη8 1ξ, ““ψἐδῖ- 
Ἔν ῦ {Ποὺ δά Ῥγουρηςΐ ψ τ {Π6 πη οἡ Ὀοδγά ἔογ {Π6ῚΓ 
1,86 :᾿ δηά Κυρκαε δηὰ Κυΐϊηοοὶ {π|ηΚ [λκα παγα οἠἱγ 
 ἐόρον οὗ Πιπβ6 1} δηὰ (6 οἴἤοῦ ραββϑθηρογθ. Βιυΐ 
(ἢ18 8668 00 ᾿γροίαίϊοαὶ : δηα 88 ἴο [ἢΠ6 οδ]δοίίοη 
οὔ [6 δον (ομπμηρπίαδίζοιβ, (παῖ πιδϑοῖβ δηιΐ δησἤΟΥΒ 
ΔΓ6 δίϊογινναγάβϑ τηθημοηρά, 1 15 πὑπίουμπασα ψΙ ἢ τα- 
βρθοῖῦ [ο {Π6 )ογη εν. ἹΣκευὴ οὐ σκεῦος ΓΊΔΥ ἤᾶνα ΟἰΓΠ6Υ 
οὗ (ῆ6 ἀθονθ βιρῃ!ῆῇσδι!οηβ; 8η4, ἱηπάθϑα, 1 566 ῃ0 
ΓΟά5Ο0ὴ ΜὮΥ δοέΐ τηᾶνὺ ποῖ Ὀ6 δάιηϊἰ6. 7 πηδᾶὺ υἢ- 
ἀετϑίδηἀ τηλϑίβ δηά γαγάϑ, ἰΔοΚ] ηρς 8η4 [υγηϊζυτα οὗ 
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ἐδὸ νοϑϑεὶ, δῷοἢ 88 οου]ὰ 86 εραγβέ, δηᾷὰ 4}} (μ6 ὕδρ- 
ραρο Βεϊοβρίηρ ἴο (86 στὸν δ ἃ. ῬΑΒΘΘΉρΡΈΓΕ. : 

ῴμ,, μήτε δὲ ἡλίου, μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων. Α οοιη- 
Βιθ) ΘΧΡρΡΟβϑοῖ [ἢ ΠΡ ΤΟΙ στοαί ἰοπηροϑίβ. Ρεὶ- 
εεθι οἰΐ68 ἃ ρϑεβᾶροὸ οὗ νἹΓΡῊ, δά Ον!ά; δηΐ ἿΚ εἴϑ., 
0η6 ᾿ογ ϑρῖ, ίσοῦῃθ Ηογ. Ἐρ. 10, 9. Νβο βἰάιι9 δἰγᾷ 
ποοίΐα διηλουαι Δρρϑγοδῖ, αὐυὰ ἐἰγίβεῖ5 το οδαϊξ. 
Κυϊη.. ἴοο, ΟΙἕΘ5 ΠΝ Δὶμ. 1, 8δ., 86 8, 195., δὰ 
0] Αοἰ}}}}, Τάς. 8, 4. ρ. 294. ὁ μὲν ἥλιος τέλεον ἀρ- 
τάξεται, ἑωρῶμεν δὲ ἑαυτοὺς ὡς ἐν σελήνῃ" πὺρ μὲν ἀπὸ 
νέφῳως ἵσταται, μυκᾶται δὲ βροντὴν οὐρανὸς, καὺ τὸν ἀέρὰ 
γεμέξει βόμβος, ἀντεβαάμβει ὃὲ κάτωθεν τῶν κυμάτων ἥ 
στάσις, μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ θαλάσσης ἀνέμκθν ποικίλων 
ἐσύριϑε ψόφος" καὶ ὃ μὲν ἀὴρ εἶχεν σάλπιγγος ἦχον κ. τ. Ἅ. 
Ι δἀὰ Βο]]ιχ 1. 118. οὐκ ἦν τὺν ὅλιον ἰδεῖν, τυφλώττουσιν 
ἑώκειμεν, ἀθέατος ἦν ὑπὸ ὃ οὖρᾳνος. 

ὙΠ18 οἰγουπηδίδησθ τηυῦϑὲ ἤανα ργοϑίὶν ἀϊϑρί γι ἐοά 
16 τὴ, βίησθ, μανίηρ ἢ0 Κπον]θάρο οἵὨ [ἢ 9 ΤΊΔΓΙ ΠΟΥ Β 
σοιηρδ888, (ἢ6 ν σου] ΟὨΪΥΚ φμ685 δἰ {Π61 5 ἐπ ΕἸ Οἢ, ΟΥ 
ἀϊτθος {6 Ὁ δοιγθα ὈγῪ δὴ οββογνϑίίοη οὔ (8 ἢποᾶ- 
νϑηΐν οάϊοθ, ψ σῇ ἢν ΠΟΥ οου]ά ποῖ ἀἰβοσγῃ ; 
ἔογ, 1 {ΠΟῪ ἀρραβαγθά δἱ 4}}, 1ὲ 88 οί βυ οί θην 
οἶδᾶγ ἴου [ΠΟΣῚ ρΌΓΡΟΒΟ : 8πηᾶ ἴῃ {8 νἹ6 0 (1 ΒΌρΡροβϑ) 
νεί8. εἰϊοβ ΖΕ] η. Ψ, Η. 18,1. ἀπροόπτως ἐπέφῃνε. 
Το νοῦῦ ἐπιφαίνω, ἰξ ΤηΔΥ ὍΘ Οὐβεγνϑά, 15 68ρ6- 

οἶδ}}ν Δρρτγοργίδίβα ἴο {6 ἀρρθᾶσδῃοθ οἵ [Π6 ἢιϑβϑὶ 
ΨΘΗΪΥ ὈΟαΙΘ68. 

20. χειμώνος --“ἐπικειμένου. ΤΏ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη ἐπικειμι. 
8 ΜΟΥ εἱρηϊῆοδηΐί, δηα ἀθποίθβ ἐνίηρ λαγὰ ροπ. δὸ 
ΡΙυϊ. Τίπι.. (οἰἰθα Ὀγ ΑἸΡεγ) χειμῶνος ἐπικειμένου. 
Αμπὰ Ὑ)ο  εἰῖθβ Ψψ Ίγρ. ἀϑογρ. ἰδ ροϑβίαβ ἐμομδεεὶξ 511ν15. 

40. Λοιπὸν περιηρεῖτο πᾶσα ἐλπὶς τ΄. σ. υ., ““ 811 Πορ6 
τ΄ ψὰ βῃουϊ ἃ Ὀ6 βανθὰ ψϑδὲ ουξ οἱΐ, ἰακθῃ νὰν, 
ἀοδίτογοά." γείϑ. σοπιραγοβ ("4] θῇ. ἡμών ἀφηρῃ- 

Ὁ Οἡη δυο Οσολϑίοηβ, ἱἴ ϑθϑηβ, (ἢ6 δ 6 η (8 ὑγ 6 ᾿να Δ ὉΪγ ἰαεέ αἱ 
186 568 : οὗ ψὨϊοῦ {πο ΣῈ 18 ἃ σευ δβῦὶς ἰηδίδηοε γεοοταοὰ ἰὼ ΤὭμπογά. 
8, 42. ἐπέπλει οὖν, ὥσπερ εἶχε, πρὸς τὴν Σύμην ὁ ᾿Αστύρχος, πρὶν 
ἔκπυστος γενέσθαι, εἴ πως δὲ Ἡϑὴ ι πον μετεώρους τὰς ναῦς" καὶ 
αὑτῷ ὑετὸς τε καὶ τὰ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ξυννέφελα ὄντα πλάνησιν τῶν 
νεῶν ἐν τῷ σκότει, καὶ ταραχὴν παρέσχε. : 
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᾽ νης τῆς ἐλπίδος, δῃηὰ ἃ {116 δέογ ἀνῃρημένης ἔλπίδος. 
ῬΟΙΌ. 441. παρείλοντο τὴν ἐλπίδα, ὅζο. Λοιπὸν, αὲ ἰαδέ. 

2]. πολλῆς δὲ ἀσιτίας ὑπαρχούσης. ᾿Ασιτίας 15 1}] 
Τοηάἀογρά ὈΥ (6 Ψυΐ,. 2ε)ωπαξίοπο, δῃὰ ὈγΥ ουὔξ 
ἘΏρ 511 ἐγ 8] ίογβ αδοίϊπμοηοο; 51}}} ψοσβα Ὁ )οά- 
ἀγιάρα, σγοαΐ ιυαπὶ ὁ ͵}2οοἡἅ. Οὗ γ70οά ἰοτὰ ψ8ἃ8 πο 
ψδηῖ, βίηςα (45 ψ πα ἤοτη ψῃδί ἔο]]0ν5) [ΠΘΥ δά 
ΤΟ ἴπδη δηουρῇ. Β6Ζᾶ δηα οἱ θΓ5 ἢᾶνθ ΨΜῈ]]} 
Τοηδεγοα ἰἰ ἑποάϊα; νὶΖ. ἔτουη ἃ στοαί πορίθοὶ οὗ 
οοά. Ἐογ, 845 τοί οὔβεγνθβ, (6 νἱοἱθης [οβϑ!ηρ᾽ 
σου ἃ ἀἰπιίη 8} ἀρροθίϊί ; δη4, τηογθονϑγ, (6 Ἔχρθο- 
τΔιίοη οὗ ᾿πηπηοα!ϊαΐα ἀραίῃ πψουἱὰ ρυΐ ἰοοά ουΐ οὗ 
{πο6ὶν Ἐπουρ 8," ηοΐ ἰο 88 {π8ι {π6|γ σοπίϊηυδὶ δηα 
Ἰαθογίουβ οσοσιραίίοη ψουὰ ῥγονθηΐ 8ηΥ Γαρι δῦ 
Τη6 85. Ι( 158 {τΓὈ]Υ ορβογνοά γῪ ΜαγκΙδῃά, [Πδὲ [8 
ὨδίιΓαϊ σοηβοαθθηςσα οὗἁὨ {ἢ||8 πηυϑύ θ6 ἐοιυη655 ο΄ 9Ρῖ- 
γὶΐδ, δη ἀε)οοέϊοη ψ πιϊηά, ἀραϊηϑὶ ΜὨΙοΪ Ῥδὺ] 6χ- 
Ποιί8. ποθι ἴῃ τΠ6 [Ο] οὐνίηρ, βρθεςῖ, Καονίηρ {παῖ 
Παῖς ἀρρεοξέθς ἐο 7οοὦ ψουϊὰ 5οοη γϑίιγη δου ἘΠ ΟΥ 
ἍΜ 6ΓΘ ἀϑϑβυγοά οὗ (Ποῖὶς ἔνε. Απάὰ {{18 Ψ11] δχρίδίη 
αὶ 18 τηθδηΐϊ δ΄ νϑῦ. 89., ψῇοθσ δι! βδυ8, “" [ῸΓ 
ἰουγίοθη ἀδγβ8," ἄσιτοι διατελεῖτε. 

21. ἔδει---μιὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης, κερδῆσαί 
τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ϑημίαν. ᾿ΓΠ8. 48 θ66ῃ 
τπουρῆϊ ἃ νϑῦῪ οὐ Ἄχργϑββίοη ; δῃᾷ ἰη [6 ἊἼχρίδηδ- 
ἰἰοη οὗ 1{ {Π6 (ὐοιμτηθδηίαίοβ πᾶν ρυγϑιοα ἔνο (“- 
[ογθηΐ σουγβθο8. ΓΘ ΘΑΓΠ ΘΓ ΟὨΘ638, 8ἃ8 ΒοΖβα, (ἰδιηθγᾶ- 
τίυϑ, Εγαϑῃ., 6 οι, (αβαυῦ., ἃ [ρῖ46, Κἶ8ἂχίςῃρ., 
δης δοδηήϊ, {π|ηἰς {πὲ (6 μὴ 18 ἴο Ὀ6 οχίεηάρά (0 
κερδῆσαι, ὙὨιοΐ [ΠΟΥ (Δ Κ6, ὈῪ σαίδοιγθβίβ, ἴο δ ὮΙ Υ 
οΟηΡαΓΩ7 6, 8.767, διιδέαϊπ : Δῃὰ οὗ {Π18 86η86 Βρ. 
Ῥβαᾶγοθ οἰΐθϑ βενϑῦδὶ Θχϑιρίθβ; ἰο ΨΏϊσΒ 1 δαά 
ἴνψο, [Γ᾽ πηοῦα δρροβίία, τοῦ Ευγρια. Οτγαβί. δ8δ. 
ϑηλωτὸς, ὅστις ἠυτύχησεν εἰς τέκνα, καὶ μὴ ἐπισήμους 
ξυμφορὰς ἐκτήσατο. Απηᾶ Ηρα. δ22. διπλᾶ με χρήξεις 
δάκρυα κερδάναι, γύναι. ὙΕἴ 1{}}18 ῥτΙΠοΙρ]6, τΠουσἢ 1ἴ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 Δ ηγλ{6α οἡ ΟΠ 6Γ Οσοδϑίοη8, 4068 ἢοΐ 8661) 

ἘΞΑἢ εβεοῖ, ἱπάθοά, οοηβϑθαθθηῖ Ὁροη νἱοϊεηΐ «αβδοιοη8 οὗὨ ἴἢ6 
τη. 80 ᾿β. 102, 4, ΜῪΥ διοαγί ἰβ βιαϊϊΐθη, δηὰ τυ)ἱιῃοσγέα [ἰκὸ 

᾿δταθδ: 80 (μα 1 [ογβεὲ ἰο ἐαὲ πῖν ὑγεαα. 
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ΔΡΡΙΣΟΔΌΪῈ λθγὸ ; βίποθ. 1 ρῥγοἄιιοθβ ἃ νϑῦὺ ἔγπιριά 
Β6η86 : ΠΟΙ, ῥ6ΓΠΔΡ5, ἰ8 {Π6Γ6 ΔΠΥ͂ Οσοδβίοη ἴο σοϑϑοσί 
ἴο 1. 8 πρϑὰ ΟἿΪΥ οΔ4}} 1ηἴο 1186 ἃ ΝνΘΙῪ ἰγοαυθηΐ 
Ἰᾶϊοιῃ οἵ κερδαίνω, ἰουπά. ἴῃ {86 Ὀ68ὲ ΤΟ ΓΒ, ἀπά ὙΠ] ἢ 
[48 θθθη βαρ] ουθά [ἢ [Π6 δχρίηδίϊοη οὔ [18 ραββαρα 
Ὀγ Ριβοδίογ, τοί, δηά Ῥγίοςυβ, δηά βίῃςθ δάοριδα 
ΌγΥ Ηδιηπομά, γο!ἕ, [6 (Ἰθτο, δηᾶὰ αἰπιοϑί 8]]} 
ΟΥΙ65 ἔῸΓ {Π6 Ἰαϑ8ὺ ΘσΘΏΓΟΓΥ ; ΠΔΠΊΘΙΥ ατοϊά ; ΘΧΔΠΊΡ]68 
οἵ ψῃϊοῖ 86η886 ἀγθ δήἀυςθαά Θβρθοῖδ ιν ὈΥ ῬΓΙΟΈΡ.8, 
ΕἸβηογ, ΒΡ. Ῥβᾶσοο, εῖβ., δηὰ Κγυρκβ.ι [1 ἰγϑῃβ- 
Ἰατπρ {Π18 1ἀΐοπι 1πίο πρίϊδη βομα Π{π|6 Ἰα πὰ6 
τηυϑὲ ΡῈ δον. “Τῆς ἔο]] ον ]ηρ᾽ 18 85 ᾿Π6Γ8] ἃ5 οἰγ- 
Οππηδίδησθ8. ΜΠ] Δ τη. ““Ὑἴα 8])ου]ἃ ποῖ ἢᾶνα ἀ6- 
Ραγίοα ἔγοιῃ (γεῖθ, δηά (Πρ γο τὶρῶΐ ἢδνθ) ϑαυοά 
ψοιιγδοίυοθα [15 1] ΌΓΥ δηα 1088. Τὴ σι σαΐΐο οἵ 
{πΠ6 Ρἤγαβθα δθθιὴβϑ ἴο 6 [Π18. [10 βΙρηῆθβ ἐο δ α 
ξαϊπεν (χιοαά) ΒΥ δοπιοέϊιϊηρ : ἃ τοοϊμοά ψῃϊοῖ ψ1}} 
ΔΡΡΙΥ ἴο αἰ [Π6 ράββαρϑθ ΨΠδγΘ κερδαίνω, Δηα (Π6 
Ταιη ἐμον αοῖο Τὰ υϑοα ἴῃ {Π6 δθονβ 86η86  ψῃθγθ- 
88 ο ΘΧρ]αίη 10 Ὀγ υἱέαγε, αυοἱά, Μ1}} Ὡοΐ Αἰ νγαυ8 80νθ 
186 ΑΙ σα ; 88 ἴῃ ἐΠοβ6 ραβ8αρθ8 οἵ (ξεβαγ, Ρ] ηγ, 
Δηα 4]. Μαᾶχ., οοὰἀ Ὀγ Εδοςϊο αι. ΤἢμΒ [6 ψογαβ 
ΟΥ̓ {6 Ὀγθβθηῦ Ῥ8888ρ6 [ΔῪ 6 πηοϑί ἐϊέεγαίί ἰγϑῃ5- 
Ιαϊβ : “Βαϊ 1 Ὀεμονοα γοιι ἴο ἢανα Πραγιθηρα ἰὸ 
Τη6, ποῦ ἴο ἢᾶνα ἰοοβϑά ἴσγοπι (ἰτοῖθ ; δηά {ππ8 γοὺ 
νοῦ αν Ὀθθὴ σαΐπεῦα ὃψ 811] {Πεῖγ ἀΐβρταςθ (1. 6. 
{γι ϑ γι] 0) δηα ἢ]158 1058. 1 οου]ά, Ἰηἀ 664, ςοηγτα 
Δηα 1} υϑύταία [6 ἀῦονο ἔγοπὶ ὨΠΠΊΘΓΟΙ8 ράββαρθ8, μυϊ 
1 5114}} γεϑοσνα ψηδί 1 πάνθ [0 ΒΔῪ [ὉΓ δῃ δηποίβδιίϊοη 
ο ἃ ἀϊβῆίου]ς δηὰ ἀϊβρυϊεά ρἤγαβα η ΤΠυογά. 9, 44. 

22, ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς----ὗμωον. ΤὮδ ψοτά ἀποβολὴ 
15 ϑοά Ὀγ [Π6 θεοϑὲ ψγιΐογθ θοίἢ οὗ 1088 οΥὨ ἠπ65 δηά 
͵]ο88 οὗ ργορεγέψ; οἵ ψὨϊοἢ ΘΧΔΠΡ]68 ἅγα σίνθη ὈΥῪ 
Ἡεογαὶ]ά, Ααν. 1. Ὁ. 7. Ρ. 80, Ποαϑηθγ, δηὰ Κύυρῖκ ἰπ 
Ϊἶοσ. Βυΐῖ {ον ἀο ποῖ δάάιιοσβ ΠΥ ἜΧϑπ}ρ|6 οὗ ἀπο- 
βολὴ τοίογγιησ ἴο οί ἴῃ (ἢ6 βᾶῃ ββῃηΐθῃσα. 

ἘΞ ΟΕ (᾿Ἰε66 {86 ΠΟ] ον Ὡρ; ἀγα [86 τηοβί δρροβὶίθ. “οθερὶι. Αηΐ. Φ, 
8, 2. [[ἀὈδη. κερδαίνειν κίνδυνον. Ατϊδῖοῖ, ΕἸ᾿. 2. καὶ φ κατὰ 
λόγον ἐμίανεν λαβεῖν, τὸν τὸ τοιοῦτο κερδάναντα ἐντυχῆ φάμεν. 
Ρ]η. Ν. Η, 7, 40. Οὐδ αυϊάοιι ἰπ᾿υγίδιηῃ Ἰαοχίβεοῖς 1116, 
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ΤῊ18 58 ΓΔΠΟΘ 866 ΠῚ5 (ὁ δδ 1Ιπηδὰ δῪ {π6 ἰδοῖϊ 
Ῥήονίβο, “1 γε Βϑάγκϑη [0 ΤῊΥ δαμπποη 1 ση85.᾽ ὅδ66 
γοῖ. 81. 

, 98. παρέστη ' τῇ τυκτὶ ταύτη ἄγγελος τοῦ Θεοῦ. 
ΤΠ νογαϑ λε ἐπὶ Ἧι διαὶ ἐφιστάναι, ᾿κὸ {π6 1,Δ.]ἢ 
ἀάϑίανο, ᾶτε Δρργοργδίθαᾳ ἰο Ἔχργθβ8β {Π6 Ἀρρθάγδῃςθ 
οὗ δηροὶβ, ὅζα.,) ΘΒρθοί ΠΥ ἴῃ ν ϑ0η8. ΕἸΧΑΠΊΡ]68 ΔΓῸ 
δἀάδυςοά Ὀγ ΕἸΒΗΘΙ δηά ςοθ5η6Γ. ὅ86θ (ἢ6 ηοΐβ οὐ 
[Κα 9, 9. 

48, οὗ εἶμι, 8.11. δοῦλος, ““ψΏοΒΒ Βευναῃί 1 81." 
ΤΠ18 Ῥῆνγαθα Π88 {0 ΤΠΏΘΔΠΙΗβΒ; 1. ἐο ὅς ἐδ ῬἮὮγὸ- 
Ῥεγίῳψ οὗ ΔΏΥ οὔθ; 88 ἴῃ Εχοά. 84, 9. ““1Ὀγρῖνε οὔ 
ἰηϊαιήυν," καὶ ἐσόμεθά σοι: 2. ἐθὸ δε α τοογδὴϊρΡ ον} οἔ; 
Ἀ5 1ἢ Ἐχοά. 82, 20. “ΠΟ ἰ8 {π6 [ον ᾽5᾽)9Ὁ ἰϑὲ ἢπὶ 
ὁομβο υηΐο π|6." Απα (νι. 20, 96. “ἴῃ ογάογ παῖ 
γα βἰιοι ἃ 6 τϊη6,᾽ 1. 6. ΤΥ βοινδηΐβ 84η4 ψΟΙΒΙΡ- 

6ἴ8.. ΤΠ δορί. βθοῖη ἴο ἤανα ρογοοῖνϑα {18 ἔΌΓΟΟ : 
ἴδι ψ θη ἰΓδηϑίαιηρ (Π6 ψογάβ οὗ [9. 46, 14.. ψΏΕΓΟ, 
δρϑδκίηρ οὗ (8 νϑγῖοιιβ παίϊοηβ (ἢδὺ 584} Ὁ6 σοῃ- 
νοτίοα το (ἨἩ γίβί, τ 15 βαιά, ὙἾῚ , απὸ ἐΐλδυ δλαϊί 
6 ἐῤῖπε, ἰΘΥ, γεη6Γγ καὶ σοι ἔσονται δοῦλοι. (Καυς 6 ἢ.) 
566 4180 Ῥυγίσβιυβ." 
. ΤΠῖ5 πρῶς δι] Ἰογα ΤΙ ΡΠ βαὺ (ἢ 8η σοι]ὰ .0- 
τδ8 (1, 9.): ἴον ψῃῖοῇ ΓΟαβο «0η88᾽ 8 σΟΠΊΡΔΏΙΟΠΒ 
ΓΘ Ῥτδβοσνθα Ὺ οαδέϊηρ ἠΐηι οαΐ, ῬΔᾺ}8.Ὁγ γϑξαξη- 
ἐηρ δῖπι. (Οτοί.) 

4ά,, κεχάρισταί σοι ὃ Θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ 
σοῦ. 8 18, 1 (πίη, δὴ Ογθηΐδὶ, δῃά ρεγῆαρβ 
ῬΟρυΪΐαν ΘΧΡΓΘβΒο, Β᾽ΠΊΡΙΥ 5ἰρηϊγηρ, “ αοὐ νἢ]} 
Ὀγδβοῖνο ἴπθπι Οἡ δοσοιηΐ οὗὨ {πεῖς σοηηδοίΐοη Ὁ ἢ 
{πε6." ΚνρκΚο σοπηρᾶγοβ ίοηγβ. Ηδϊ. ρ. 988, σῆθγο, 
ΒοΘη ΒΡυϊι8 δ45 Ὀσουρῆςϊ ἔογί ἢἷ8 ΒΟΏΒ [ὉΓ Θχθϑοιι- 
εἴοη,. (ἢ6 ὈΘορὶθ δα! σ᾽ Θχ γα πιο γ αβδοίθα, χαρί- 
ὅεσθαι τὰς ψυχὰς τών μειρακίων ἐβούλοντο τῷ πατρὶ. 
Απὰ Ηδιοάοι. [,. 8. Ρ. 107. ψἤδγα {πΠ6 νἱΐδ οὔ [πἴ3- 
ΒΉΒΠΙ 8808 : εἰ μὲν δὴ μοι διδοῖ βασιλεὺς ἑνὸς ψυχὴν. 
τ οδθ 8, ἴ00, σΟΙΏΡΑΓο8 ΡΠ ΟΕ. 4, 4. χειμῶνος καὶ 

ἘΚΥρκο, ἴοο, δάάυςεβ ἐχϑηιρῖο5 οὗ ἴδε εἰ: ραὶ5 πὶ Πδιηοϑίῃ., 
888 αἠά5, (Βαϊ {1||8 ρῆγαβα ἀἰθοσβ ἔγϑυιῃ {μα ἐο οννέηρ; θ16,) φ' λατρεύω, 
νυ ἰο]ν ̓ Ἰρ 166 βίσχθαιθι9 δὰ δοίϊ να δεΐνίοε. 
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πυρὸφ, καὶ τῶν χαλεπωτάτων κρείττω τὸν ἄνδρα (ΑΡΟἢο- 
ὨΐδΔη)) ἡγούμενοι, ξυνεμβαίνειν, ἤθελον, καὶ ἐδέοντο προσ- 
δοῦναί! σΦισι τῆς κοινωνίας τοῦ πλοίου. 

Ηργο ατγοίυβ τᾶ Κ65 (6 τοβοοίίοη {Παΐ, “885. Ο᾽6 
ΒΟ; ΘΕ Π168 ἀΘβίΓΟΥΒ ἃ 8Π1|0Ρ, 8ΠἋ ΟἿΘ ὈΓΘΌΒΟΓΡΘΒ 1ΐ, 50 
1ϊ 15 1ὴ ἢ δβίδία." 

24. διὸ εὐθυμεῖτε, ἄνδρες" πιστεύω γὰρ. ΗδτΓο Δραϊη, 
8ἃ5 1 αν οἴδη ποίρα ἅρονθ, γὰρ ρίνοβ (Π6 γθαϑοῦ οὗ 
ἃ δεηΐθηςα ὑπάογβίοοα: οὐ τ οίοτς, ϑὲγ8, ὃ6 97" σοοά 
οἶμθ6 7" (48 1 δῖ); ἔογ 1 θ6]ονο, ὅσο. (Μασκὶαπά.) Τἢ6 
Θ᾽ Ρ518 ὭΔΥ Ὀ6 ΒΌΡΡΙΙοἃ ἴῃ ἔϊοο νγὰγβ: ας 1 ρῥγοίογ 
16 [ΟἸ]ον ηρ᾽, “ Δηα 80 ΠΊΔΥ (ΟΓ πηι 151) γε." Ῥχίσβοιιβ 
ροιηρδγοβ ΗΠ δ]!οάογ. 3, ταῦτα μὲν οὕτως ἔσται, καὶ χρὴ 
πιστεύειν : δῃὰ είΒ. ΚΑ]. ΕἾδος. 1, 241. ϑυρογυ 
αυδηᾷο ςοπϑια νἱ ἀ6118, ο 8οο!ῖ, φυδηάοσιις ἀδίῃγ 
ΒρΡ68 τηλχίῃια σοθρίϊ5: γο8 {Ὁ ἡσῆς ΥΓ68. δῃϊ- 
Ὠνοβάθ δαΐεσία ραΐθγμοβ.υ ἤδθγα ατοί. τῇδῖκοϑ (6 
τοβοοιίίοη, {παΐ τἢ6 ΑἸ οἴθη σϑαυγαβ (Δ ἢ 
Οὗ ἤθη ονθὴ ἔογ {πὸ οδίδιπίηρ {16 Ῥεπθῆϊβ οὐ {18 
1πἴ8, {πὲ 10 πᾶν θ6 566 ΒΟΥ τσ ΠΟΤΕ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥῪ 
ἐς ἰ5 ΤῸΓ {Π6 οδίδϊπίηρ οὗ [τ οὔθσηδὶ. ὅθε α|80 δ 
ΘΧΟΘ Ιθηξ ορβογναίίοῃ οὗ Βγαυβίεσγ, ἃρ. ΠουΪοΥ δηά 
Μαηί. 

260. εἷς νῆσον δὲ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν, ““ ΟΕ ᾿γ6 
τηύδί "6 σαϑῦ ΠΡΟ ἃ σεογίδιη ἰϑἰδη." Ραμ], 1 πηιβὶ 
86 οὐβογνϑά, πιοπίϊοῃβ {815 ΟἸγου ηβίδησα ἴῃ ὀγο ἴο 
1081 οσουγαρθα ᾿ηἴο (Π6η]. Οἡ ἐκχεσεῖν 866 Βυργᾶ 
17 ἃς 29. 

27. διαφερομένων ἡμῶν, ““ἰοββοα δροῦέ ὉΡ δηά 
ἄονη." ΟΥ̓ 18 Β6η886 Βθνογαὶ δχαιήρίθβ ἅγὸ δαδυσρα 
ὃγ ὙΥ͵είβ. ἀηά Κυρκε ἴγοῃι Ρὶαΐϊ., ΡΗ1]1ο, δπᾶ [λιςίδη. 
1ι 15 ποΐ, 1 Ρε]ΐανο, ἔουπά τ ἢ 6 ΘΓ ΟΣ νυ τιίουβ. Ἔνκ 
᾿Αδρίᾳφ. Βν “ἀγία ταυβὲ ποῖ "Ὲ υηάἀοτϑίοοα ψμδὲ 18 
ΟΝ οδἰοαὰ 16 “ἀγ»ἱαξξο 4εα. ἙἘοτ Β6Ζα, Βοοδαγῷ, 
Οτοῦυ, ἀηἀ οἴἤογβ, ἢᾶνο, ἔγοπη ΒΙΟΪοτΩΥ, δίσαθο, δπά 
οἴἤοιβ ψυ 618, βΒῃαόψη ταὶ δὲ (δ6 {ΠΠ|6Ὸ 1 ααρϑίίοη 
γνὰ8 σοι ργ ἢ θηαἀρα τππᾶάδϑγ (πὲ πᾶῆηα ἴπ6 νἢοΐα οὗ 
{π6 568 θείνψθθῃ ατθϑθορ, [ἰαἰν, δηά Αἴτῖσα; 850 1ῃδί 
1 οοταρτιβοά {Π6 ἰοηπίδη, Ογείδῃ, δηα 810 ]]}]}1}8Π 8688, 
δο Ἠδδυοὶ, Ἰόνιον πέλαγος, ὃ νῦν ᾿Αδρίας. ΑΠπα {15 
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(86 σορίουϑ᾽ οἰίαἰίοη8 οὗ Υεἰ8. ἔγοῃῃ (6 δηξίθηΐ Ο6ο- 
σταρίογβ, Ηἰβἰογίδη8, ἧτο. δραηἀδηἘ}ν ῥγονα. ἡ 

27. ὑπενόουν ---- προσάγειν τινα αὐτοῖς χώραν. ΤΏΘ 
ψογάβ ΠΠΈᾺΘΓΑΠγ βρη, “ἰΔησγίηρ (ῃδΐ δοηϊθ ἰδπά 
ἄγον Πρᾶγ ἴο {ἢ 6ηι ;᾽ οὗὨ ψῇ ]οἷϊ Β6η86 οἵ προσάγειν 6ὁΧ- 
ΔΙΏΡΪ68 ὅγε δἀάιιςοα Ὀγ ῬΥεεἰβίοῖη. ΤὭΘΓΕ 18, (Πθη, ἃ 
πϑιυ [104] ἀψραίίασε, ἴο Ὀ6 Θχρίαἰηθαὰ {κα (ἢ6 ἜΧΡρΓΘ8- 
βίοῃ ἀναφανάντες τὴν Κύπρον αἱ 21], 8. ψθ6ΓΘ 866 (68 
ποίθ : 8η6, 45 Βοβϑθητ ἰοῦ δηα Καυ!η. οὔϑογνο, [Κ6 
ΒΡΘΆΪΒ ορέϊοο. ΕῸΓ ῥσοροιὶν ἰπ6 σλὴρ, ΌὈΥ τηονίηρ; 
ΤοΥνατα, Ἀρργοδοῃθα (π6 δϑήογθ. Το {Π|8 ρυΓροβθ 
Ῥυγίσδοι8 οἰΐθ5 ϑιμρίῖς. τη Ερίςί. 88. οἱ---τκτὸ ἀκάτιον τῇ 
πέτρᾳ προσάγοντες, δι’ ἀπειρίαν οὐ δοκοῦσιν αὐτοὶ τῇ 
πέτρᾳ προσιέμαι, ἀλλὰ τὴν πέτραν κατ᾽ ὀλίγον εἷς αὐτοὺς 
Ὦεναι. ὅ66 «ἰ5ο Ας}}}}}. Ταΐ. 9, 82. δὰ (ἰἷς. Θιυδϑί. 
Δοδά. 4, 25. Ργίοβιιβ, ἴοο, οἰΐθ8 βθνθῦαὶ ρϑββᾶρθβ 
(γοὴ 16 1,δ(1η Ῥορί5, οὗ ψῃϊοῖ (Π6 ἐν ηρ 15 {Π6 
πιοϑύ Δρροβῖίθ. ψιγρ. 8, 78. Ῥγονθῃίπιυγ ρογέι, ἴογ- 
ταυθ ὑγθεβαμ6 γθοθάσηϊ. ὅ0 ΟἿγ νουαρθιβ 086 [6 
ΘΧρυθβϑίοη [0 πέ6α7 ἃ οσοδϑί, ἰ. 6. ἰο ὈΓΙΗρΡ 1 ΠΘΔΓ, 
(Βουρῆι, ἴῃ ἔδοΐξ, [ῃ15 18 δγϊηρίηρ {Π6 υοδ5ο Ὥφραγ. [Ιὴ 
1118 86η586, (οο0, {Π6Ὺ 86 (ἢῃ6 νεῖ ἐο ζεέοΐ. 

28. βολίσαντες, “ δηά Πανίηρ λεαυφά ἐδο ἰραά.᾽" Τῆδ 
ἡ βολὶς ΨΘ ΤΏΔΥ βϑΌΡΡοΒα ἴο ἢδνα 66 β᾽π }]γ ἰο (Π6 
Ἰρδάθῃ :πβίγυαμηθηῖῦ ΠΟ ι1ι56 6 [ὉΓ βουηάιίηρ; δηα {ἢαί 

τί ν88 ἰἤθη οὗ ἐεαά νὰ Πηά ὃὉγ Επβίδεῃ. οὐ Ηοῃι. θ. 
Ρ. 61ὅ, ὅϑ. (οἰφα Ὀγ ὙΥεἰ8.) ἢ ἀγκύρα, καὶ ὃ βολίϑων 
μολύβδος. δια είβ. «αἰ8ο οἰΐεϑ Ηογοάοί. 9, ὅ. 
ἡμέρης δρόμου ἀπέχων ἀπὸ γῆς, κατεὶς κατὰ πειρητηπίην, 
πηλόν τε ἀνοίσεις, καὶ ἐν τα. ὀργύησι ἔσεαι. 

48. εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι, ἤξεεη ξαέλοπιθ. ΤἼΘ δπεϊθηΐ 
ΟΠ δϑἰι8 δηὰ ΓΘΧΙσοργαρἤοτβ ἤν στρ θΪΥ [αϊὰ 
ἄονη (6 ΟἰΥΠΊΟΪΟΟῪ δηὰ γαξίο δἰρηϊβεαξίοπὶς οὔ 
ὀργυιὰ, ὙΠΟ σοιη68 ἴτοπι ὀρέγεσθαι, δῃάἀ 1ἰξ6ΓΆ}}ν 81]ρ- 
ηἰ 68, “16 ἀἰδίδησθ ὙΠΟ ΔΏΥ ΠΊΔἢ ΓΔΥῪ ΘΟΙΉΡ8858 
ὈΥ 5ἰγείοξίηρ ουἱϊ 8 ΔΓΠ18 ἰο {Π6ὶΓ ρτγοδίεϑδί ὄχίθης. 

ἘΠ᾿ 18 βίηροϊανῦ (μαΐ αἰπγοϑί 811 τηθαβϑγοβ οὐ ἰδηρίῃ {παι δἀπνἱιοἀ 
οὗ ἴὶ τόσ ἀεδιρηαίοα ἔγομχ δογίαϊη μαγίβ οὗ ἴῃ6 ὈΟΑΥ ; 88 15 ρῥ] δ: Ὡ}Υ 
{6 σα86 ἰῃ 5}έ:, μίπα, ομὀϊέμδ, Δηὰ Φραπ; 8Δῃηα 88 διΙΓΕΙΥ 50 ἰῃ μπεία, 
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Ἥρηπος {π6 Ετ, ὀγαδδόθ Απὰ {18 18 ρ]αἰη]ν Δ] υὐθά 
ἴο ἴῃ Χοηορῆ. Μϑι. ἵ,. 2. (εἰἰοἀ "γ δή ’εἴ8.) χεῖρες 
μὲν γὰρ, εἰ δέοι αὐτὰς πλέον ὀργυιᾶς διέχοντα ἅμα ποιῆ- 
σαι, οὐκ ἂν δύναιντο. ΤῊ ὀργυιὰ νγὰ5 ΓΕΟΚοΠΘα Ὀγ {Π6 
Ποπι8ῃ8 αἱ ἤνε δαί, ὈγῪ {Π6 ὐγθακβ (ἡ Ο86 τηθϑβιγεδ 
οὗ Ἰοηρὶ ψ6ΓΘ 51|8}}6 Ὁ ΟΥΓ 5ῃογίθγ) οἱ δὲσ. Τὴ 
δγγίας ΤΙΔη5] δου ἢ88 ἤῸγΘ ργαρῃγαβαα 1ἰ ἐδέ λεϊσἠέ 
9 α πιαΉ. ͵ 

98. βραχὺ διαστήσαντες. δυλθδυα μέρος χρόνου. Εὖρον 
ὀργυιὰς δ. Α Ῥορυΐᾶγ αχργοββϑίοη, {κὸ οὔθ 1 Ηρσγο- 
1: ῷ, δ. ἐν δώδεκα ὀργυίησι ἔσεαι. ““- 

Φ0. ᾧοβούμενοί τε μήπως εἰς τραχεῖς τόπους ἐκπέσωσιν. 
Βγ τραχεῖς τόπηυς 18 τηρδῃΐ γοοΐψ σγτομιπά. ΝΥ οἰϑίθιῃ 
ΠΟΙΡΑΓΟ8. ὨΙΟάον. δῖς. 12, 72. τὰ σκάφη, κατὰ τινὰς 
τραχεῖς τόπους προσπέσοντα τῇ γῆ» διεφθάρη. Απᾶ Ρο- 
Ιγὺ. 1, ὅ4. ἐκκλίνας εἰς τόπους τραχεῖς, καὶ κατὰ πάντα 
τρόπον ἐπισφαλεῖς. Απά 5υςΐ, οὔϑογνοθ ΟἿοί8, 18 
Ἰβυδ ΠΥ [ουπά δθουΐ 1514 15.΄᾽ 

ΤΙια σοπ]θοίατα οὗἉ δομηηαΐ, εἰς βραχεῖς. 186 ἢοΐ ΟὨΪν 
ἈΠΉΘΟΘβΒασΥ, ὈυΓ ΔρβυΓα ; βίης δά Π6Ὺ Ὀδδη δυγα 
οὗ Πηάίηρ βο στουηά, ἰδ γ ψου]ὰ ποῖ αν Ποϑιίδίθά 
ἴο τη 6 8810 οἢ βῆογθ. Ὅἢ18 ἐμ δης 8 ἤδνῈ Σ᾿ 
ΒΟΓΙΡΙοα ἴο ἀο ἰπῃ βιςἢ ο8868. - 

20. ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας, “ἴουΣ 
ΔΏΘΠΟΙΒ ουΐ οὗ [Π6 βίθγη." Ηονανεσγ ηΈ 8.8] 1: τηΔΥῪ 
θ6. πὸν 8 ἀδΥβ (8ῃα [ 81 ἰο]ἃ 10 18) ἴῸΓ ΔῆσθοΣβ ἰο. Ὀ6 

ἐποΐ, παὶϊ, 88 δἰβο ραβξδιι, ἃ Ῥ806, ἡ» Ϊοἢ 18 ΓΙΡΓΥ ἀεγνεά Ὀγ Βοζα 
α ραπάοηάο. ἸΚυΐηποκὶ σοραγεβ ἴα Οεγιδὴ ἀΐοεγ. Ἰπάἀεδοὰ οἡ 
1:18 σαυγίουθ δ }6οῖ 1 ἤᾶνα συο ἢ ΣΟΥ ἴο 587, ννΐοἢ 1 τηυδῖ σέβεστα 
ἴογ ϑοῖῃδ τῇοσα δβιι (4 8]6 οςοαϑίοη. δυβῆος ἰΐ ἴῸΓ ἴ6 ργεβεπὶ σ᾽ οὔ- 
δεῖνα, ἰμαὶ {π6 ἀϊδρυϊεα τνοτὰ γαγα {νος Ν. 88 80 ρεγρεχοὰ Εἰγπιος 
Ἰορἰδῖ8, Βο16 ροΐηῃρ" 88 λυ 88 Μδοθάοηϊδ Ὁ γαργα, α τοά, διὰ οἴοΓα 
ἰδξίης [Π6 τϑδάϊθν ννογὰ υἱγβρα; ΠΥ Ἔνθ Η. ΤΌΟΚο ἀογνίηρ ἰΐ ἔγοπὶ 
ἘΡΒδη, ἕο Ῥγόρατγο, ἷ. 6. ργτεραγὸά, δάἀτηΐϑ οὗἁἨ Ὀεΐηρ; ἰγασϑὰ ἴο 8 βἰ πΐἷ- 
ἰαν ρυϊποῖρίθ. . 1 18 [86 ραβῖ ρατίορ!α ξεβοδ, οὗ [88 οἷά νεσὉ ξεμϑῆ, 
ἐο 5ἰτείς, ηα δἰρη1θεβ ἴῃ6 Ἰορηρτῃ ἴο οἷ (Π6 Βυτηλῃ δύ τ θη 
βίγο ΟΠ 6 οδὴ δἰίδϊῃ, νἱΖ. Π8}7 ἴῃ αέλοηι, οὗ ἐΐγεε᾽ ξεεἰ, ἴῃ ἴἢε οἱά 
ὙΥΓΪετβ ἰΐ 18 βρ61: ψεγάθ. Ἐγοτὴ (Π8 βαῖχιθ νϑὺὉ δβπλα δῇ οὔϑοθηδ 
τυορὰ Ἰπἰγοδυςοα Ὀγ Ῥορα ἰηίο ἢΐ8 Ἰοοπϊουβ Ἰμγλϊ(αἴοπ οὗἩ ΟΠδυοοῦ. 
Ἀπῃάὰ Ταίδοπι, ὉΓ ταῖμοῦ' ἤαάοηι, 88 ἃ 81} }1|8. οὐ βίη ; Ὡδιηεῖγ, ΤΟΙΣ 
{π6 υΐοῃ υαάσηπι; 8πα δ᾽ ΡΏϊ868 ἴΠ6 αἰδίδηςε 8 ἤδη Ἵδῃ ὑαάρτεα, 
φἰνίάο, ντἢ εἰπεῖ ἔοοι (πεοκοηίΐπρ' ἔγσπι {με οἴμες ἕοοῖ κορὶ ἢχεὰ), 
Σηβκίηρ υδ6 οὗὨ 8 Ἰερδ 85 ἃ ῬΔΙΣ οὗὈ ΘσΟΙ ρΆ858685. : 

ΨνΟΙ. ΨΥ. Ῥ, ᾿ ᾿ 
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ἀτορροά ουὲ οὗ {Π6 5ίογηῃ οὗ 6 βῃϊρ; γοξ 1 ἴογιμοσ 
λη65 {Π||8 ουβίουμ ἀϊά, οἢ σθγίδἰ ἢ ΟσΟΔ8Ι0Ώ8, ργανδὶ!, 
835 ΤΔΔΥ Ὀ6 Βῇονῃ ὉΥ {Π6 (ΟἸ]ο σ᾽ Ρραϑδαρθβ. «{0]108 
( ϑ8γ, ἰη Βε]]. Οἰν. 1, 25. βᾶγ8, ἢ88 (86. Γαΐ65) 408- 
(6 ΓΏ18 ΠΟ ΟΣΙΒ 6χ αυδίυθοῦ δῆρυ 8 ἀσβιηδθδαί, 6 
Βυοίίθυβ τονογοηίγ. Δηα αὶ. ΕἸδοουβ, ν. 74. 58γ8, 
ἦδιῃ ῥγοσγὰ γϑίυῃπι σοπηπηονογδί, οἱ 78πὶ ΡΣ ΒΕ 68 
Ἰδοιά48, αἰ πηϊβογαΐ Δησἤογα ἴθγγα8. Απά Ψγρ. ΖΞ η. 
δ 901. Αποδβοῖὰ 48 ργογᾷ [70γεδἠΐ}, νϑγ. 80. δοιυ οὗ 
{Π6 8} ͵δοίζγ, βίδηϊ Εΐογα ρΡΌΡΡΘδ, δέθγ 8, πρύμιναι. 
(Βρ. Ρεβαγοβ) Ααπά Ὑγεδιβιθίῃ ἤδθγβ οἱΐββ 8 δηοηγς- 
Ἑιουδ ψΓΙΙΘΓ: τῆς δὲ πρώρας πλησίον ἑκατέροις τοῖς 
μέρεσι περίβολοι ἐμπεπκήγμενοι ἵσανται, οἱ δ᾽ ὧν αἰ ἀεὶ 
κρέμανται, αἱ τὴν ναῦν ἱστώσι χαλώμεναι. 

[18, ῬΟΓὮΔρΡ8, 8 ρΘΟΊ ΑΓ ἴο {π6 ΑἸοχαη ΓΔ 
8108. ἴον 1 ἤπηά, οἡ (Π6 δυϊπουν οὗ Ψ94πγ68 ἘΡρίβί,, 
γεβογνϑα ἴη {ἢ Βοα]θίδῃ δὖ Οχίογά (δπὰ οἰϊθα ὈγῪ 
οἴ8.) [πδ΄ {6 Γ6 ΨΘΓΘ 1η Ἦ18 {1π16 [105 γοῖ δ Α]οχ- 

δηάγῖα, ρἰγίηρ Ὀοίνεθη (ἢδί ρογί δηά (᾿ΟΠδίδης ηορΐο, 
(ῃδι σΑΓΓΙΘα ΘΠ ἢ ΟΓΒ ἰη (ἢ 6 ρΡοορβ. Απά {Π8 {Π6 88 Π|6. 
Ἰεαγηθα ὙΣΙΟΣ σοηῆγιηβ ὈΥ ἃ ραββᾶρο οὗ Ηδ] οάογυ, 
ὁλκὰς ἀπὸ πρυμνησίων ὥρμει. Απὰ δὲν Φοδη ΟΠαγάΐῃ 
[6118 υ8 ἐπι {16 ἴᾶῦγρα πῃοάθγῃ Ἐφγριίαη 8518, οΔ116ἀ 
δαϊ]ι168, ΔΙ ΨΔΥΒ ΟΔΙΓῪ (ΠΟΙΓ ΘΠΟΠΟΓΒ δ' [Π6ῚΓ βίθγῃ, 
δη πσνογ δί [ἢ6 ὑσοῦ. 

Αποδιοσθ, ἃ πᾶ 6 οὐδοῖνθά, ψοῖθ ιϑο [ῸΓ 
ιδαίαῦ ΒΘΟΌΓΙΥ : οὗ πῃ ϊοῦ Ῥγίσεθυβ δά άϊισοβ δῃ δχ- 
δίρίο τοι! (58. (ἷν. 1. Ηδ8 γιαέογηἷδ Δ ἤΟΤΘΒ 6 Χ 
αυδίιοῦ 8ΔΏρ1}}}8 αἰ βι 1] ηθθδηΐ, η6 Ππο 8 τηονογθη- 
ἴὰΓ. Αμπά δ6 οἰΐεβ Ριηά. ΟἸγρ. 6. ἔγοπι σοι [ἢ 
ΔΡΡΘΆΓΒ (Πδὲ ἔτῦο ΘΙ [Πουμ ἢ Πα ΒΡΘΏΒΔ40]6 1 ἃ ἴθ π)- 
Ροβίυουβ ηἰρὶ. 
“20. ἠύχοντο ἡμέραν γενέσθαι, ““ ΠΥ δηχίοιϑν νι ἰβῃοά 
ἤοσ 186 ἀδν." δὸ Ιοηριβ, Ῥαβί. Ρ. 60. (εἰϊοα ὉΥῪ 
υεί5.) εὐχόμεθα γενέσθαι τὴν ἡμέραν. Απά ρ. 70. 
εὐχόμενος δὲ τὴν ἡμέραν γενέσθαι. ΚΑΙ͂Νε ἤογθ᾽ οἱΐθ8 
Τυτί. ὅ, 4, 206. Ἐχϑρεοίαία ΙΧ οπηηΐα αἰιε ἐργεῖθί» 
Ἰοτα δὸσχ ἔδθοογοῖ, τυ, Απά, ψμδί 8 γϑῖ τποσα 

᾿Ξ Ἐγοτῃ ἴδιο ταῖίο, ἱπάδοά, οἵ 188 ποσὰ πρυμνήσια, οαδἰε τορε, ν᾿ 
ἔ,ΑΥ πίε (παΐ δῃ 06 νγεῖο ἑαδίοςεα ὈΨ (86 φτρύμνῃ (0 ἴδλ6 δβοζα: ὃ 
ἦτ Ὑ1}} ποῖ ργοῦε ἴῃ ροίηϊ, ᾿ : ᾿ "- , ᾽ν 

5 



ΔΌΤΕ ΟΡ ΤῊΒ ἈΡΟΒΤΙΕΒ. ὉΗᾺΡ; ΧΧΎΥΤΙ. Φ48 

ρροϑί(ὰ, δ' Ὀθα τ {Ὁ] ραϑβαρα οὗ Οὐδστηδηΐσαβ, ἴῃ: Ηἰκ 
Αγαῖ. Ἐπ᾿ συπν ΤΟΓΓΟΓΕΒ διιροῖ ΠΟΧ δἰζϑ. πηι η05 Μ0]: 
τἀπὶ οἰδηηαίο8 ἔγπβέγα βρθοίϊδνεσδ ΟΓΈΙ5. 
- 80, τῶν δὲ ναυτών---δάλασσαν. 15 νγα8 0.80.8] ἴῃ βυςσῇ 
αἰγουτηδίδηςσα9. [ἢ ψ ΟΝ νίονν ῬΓΙΟδοῸΒ δηά ΤΥ οἰδίθι ἢ 
δΟΙΡΑΓΟ Ρ8854 068 οἵ Δ6}1}}. Ταῖ., ΡΊδυι., ΕἸς., Ρείτος-: 
Ὠἴ.8, ἀηἃ ΟἴΠΟΓ ψτίίοσβ. Ὁ πιοβί ἱπιρογίαπί 18 1ῃδὲ 
ἔα. ΔΟΏῊ, Ταῦ, 8, 8. ρίπτει μὰν (801}. κυβερνήτης) 
πὼ τηδάλικ ἐκ τῶν χειρών' ἀφίησι δὲ τὸ σκάφος τῇ 
θαλάσσγ, καὶ εὐτρεπίξει τὴν ἐφολκίδα, καὶ τοῖς ναυ- 
ταῖς ἐμβαίνεοιν κελεύσας --- οἱ μὲν γὰρ, ἐπιβάντες ἤδη τὸν 
καλον ἔκοπτον, ὅς συνέδει τὴν ἐφολκίδα τῷ σκάῷει" τῶν 
δὲ πλωτήρων ἕκαστος ἔσπευδεν μεταπηδᾶν, ἔνθα καὶ. τὸν 
κυβερνήτην ἑωρώκεσαν ἐφελκόντα τὸν καλον" οἱ δὲ ἐκ 
τῆς ἐφολκίδος μεταβαίνειν οὐκ ἐπέτφρεχον" εἶχον δὲ καὶ 
πελέκεις, καὶ πεχαίρας,. καὶ πατάδειν ἠπείλουν, εἴ τις 
ἀκιβήσεται κατ. Δ. : 
΄ Τὴ νογὰ χαλασάστες βυρθᾳα5β ἴπαξ (ἢ6 θοδί τν88 
ἐλβίθηδα. Ὀν ἃ σἢδίη ἰο βόπια ραϑγί οὗ ἴῃς ἀδοῖς.. 80 
ὙΤΠυσγά. 2, 76. ἀφίεσαν τὴν δοκὸν χαλαραῖς. ταῖς 
ἀλύσεσι. , 
᾿ 80. προφάσει ἐς ἐκ πρώρας μέλλόντων ἃ. ἐ, Αἱ 
μελλόντων Ἅὲ τὴν; σπτὰ Κυρκα, βϑυραυά αὐτών, 
ψὨἰσἢ 5 ἃ σοπινα οὗἩ σοπδθαῦθηςα; 88 ἴῃ 1.Κ6.18, 
86. Τα 6|}105818. 15 Θβρϑοίδὶ ἐν υϑαδὶ ψ ἤδη. {Π6 ραττί-, 
Οἷρίθ 15 δοσοπιρβηίθα ψτ ἃη ὡκ Απα᾿ οὗἩ {}18 
ἔζγρία οἰΐδβ. 8Δὴ δχδίρ]α ἔγοιη Αὐτστίδη : αἷς πρέποντος 

εἰν τὸν ταῦτα ποιοῦντα. Φιλόσοφον. 'ΓῊΪϊδ σοηφῖγι!σὺ 
(ἰοἢ 18 νΟΤῪ οιητηοῃ ἴῃ Τἠμκιογαΐάδς. 

80. προφάσει. δε τὴ  τϑηάδν, “ τί ἃ ρῥγΓοΐδησθ, ΟΓ 
Ῥτοίοχ:" οὗ νῆϊοιι Ρηςι5 δἀ ἀο68 ΟΧδΙΠρἶο8. ΤΠ 
ΓΟ] οννίηρ, ἤσνονθσ, ΔΓ ἔᾺΓ ΠΟΘ ἀρροθὶίθ. Ὑδαογα: 
6, 88. προφάσοι μὲν ----τὸ δὲ ἀληθές" δι 6, 76. προφάσει 
μὲν---διανοίᾳ δὲ. ““ΤῊΪ8 ργαίξησε (βὰγ85 Μαγμδηα) νναϑ 
βρϑοίουϑ δῃουρ;, νίΖ. ἰο [Ἀβἴθῃ βοῖηδ δῃοῆοσὰ δὲ ἐλαΐ 
Θδῃηά οὗ {Π6 5}10, 88 παν Πδά δίγεδαν ἄοπο δέ {Π6 
οὐδεν (νοῦ. 99.), ἰπ΄ ογάοσ ἰοὸ εχ 10 δπίίγειγ. Βμί 
Ῥδὰὶ Κπον {πον ἱπέθηςοη8, ἀηα ἀἰβοονογθα {ῃ6η] ; 
δὰ ρτοδίος τοραγὰ ψ͵Δἃ8 ποὺ ρα (ὁ Ψψίιδὶ ἢ 5814 
{Π8ῃ ἰογιθυγ. [:βυρροθο ἀγκύρας ἐκτείνεν (0 "6, ἱπ 
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οἰδοῖ, 88 οὔὐσγ νογβίοῃ ππάἀογβίδηβ ἰἴϊ, ἰο οαδέ ἀποδοῦ 
(οΓ ταῖδϑν δορὶ ἀποδογ δ), Ὀθοαῦβα Ῥοϊ]υχ 1, 9. Ρ. 78. 
688 {18 ἀγκύρας κατατεῖναι, ἀῃὰ Ἰοἰη8 1{ 1} ἀγκύραφ 
βαλέσθαι. Ἰῃ νοεῖ. 29. Γ[ΔΚ6 (4118 ἱξ ἀγκύρας ῥίπτειν : 
τῃουρῇ ἐκτείνειν ἀγκύρας γὰ8 τηογα {πη ῥίπτειν, θ6- 
σα δ6 οἰμαγν βα (Π 6 84 110γ8 ψουὰ ἤανθ πὰ πο ποεά 
ἴο σὸ οι οὗ {6 58], ορ νὰ ἀπὲ ἴῃ ψ δ ϊοἢ {Π6Υ σου ϊά 
ῥίπτειν ἀγκύρας: Ὀὰΐ {πον σου]ὰ ποῖ ἐκτείνειν ἀγκύρας, 
οχίοπα ἐλῤοὶν' ἀποΐοῦ δ, ΟΥ ἴὰῪ τῃ δῖ δ ἃ αἰβϑίδηςθ ἔτουι 
186 53110 νἱπουΐ σοίηρ ουαἱ οὗ 11.᾿ (Μαγκίδηα.) 
ι 80, ἐὰν μὴ οὗτοι ---- σωθῆναι οὐ δύνασθε, ““ ἀχεοορέ 
ἐ686 80146 ἴῃ {6 Β}}0, γα σδηῃοί 6 βανβα." "' Τῃ15 
ἢ,6 βαγ8, ροϊηϊίηρ ἴο ἐξ Β81}}0γ5. ἘΝ ̓ἰἢ γοϑρθοῖ ἴο {Π6 
ῬΟΓΑΒ, ““ γα σδηηοί Ὀ6 βανϑα,᾽ γα δα ἴο υπάογβίδηά 
γ6 σδηῃοῖ, διπιαπῖν δρεαϊίπρ, Ὀ6 βανοά. Απά {[}18 18 
ΟΥ̓ ΠΟ Π]6Δ}8 δὶ γαγίδῃησα ΗΠ [Π6 ΡΓΟΠΊβ6 πηϑ46 δὲ 
νΘΓ, 22. (566 ἴπ6 ποία {Π6Γ6) ; δίηςε [ἢδὲ ργοηεῖδο γ185 
οοπαϊξίοπαΐ, ἀπιὰ ἱηνοϊνοα τῃ6 ΟὈ] σαϊίίοη ἴο υ86 [ἢ6 
ΟΥΑΙ ΠΑΙῪ 6408 δ ἢδηα [οὁγ ρτγοβογναίίοη. (ατοί.) 
Ὑοῖ {πΠ6 οἰἶἴοδον οὗ {π6 Ὠινίηθ ργοιη868 ἀοθβ ποῖ 
ἀδρθηά προη πη] 6 οδι1868, Βδίησα [ἢ686 ἃγὰ {ἢσι- 
βαῖνθβ ογάδι πο ἴη [6 σουης!}β οἵ Ῥγονίάθποθ. βδεΐἕ 
ἦθδ τυῆο πορίεοίς ἐΐεδα ογαΐπανῳ οαϊιδ68, ἰοιηρίΒ Οοά, 
δηα ἢ88 πὸ ἴδ 1 Ὠίηι. (Β6ΖΆ.) ὅ.6Ὲ 480 8016 
7υαϊοίουϑ τοαΓΚ8 οὗ οδατγαμο. 

82. ἀπέκοψαν τὰ σχοινία, ““ οαξ {Π6 Τορε8 οἵἉ [6 
Ὀοαίβ."" δὸ ἴη (ἢ ράββαρα οὗ Αςἶ.. Ταῖ. γυϑῖ Βαΐοτθ 
οἰϊοά, Εἴασαν ἀυτὴν ἐκπεσεῖν, ““ δῃ!ὰ οἰ ἢ6Γ δίγδηΐ (ἰἔ 
8Π6 ΤΟ ον ΤῊΙΒ ᾿αϑύ 18 δῇ τ ββω γτὰ ΕἸΠΕ 
98. ἄχρι δὲ οὗ ἔμελλεν ἡμέρα γίνεσθαι. Πα ἄχρι οὗ 5 

Ὑ}6}} τη ἀθσοαᾶ ὃν Β6Ζᾶ ἄρρεν ἦμεν ἼΠΟΓΘ ἸΡΕΣΙῚ ὮΘΓΘ 
ἴο Ὀ6 ἃ Ὀτίοῦ πα ρορυ]αγ Ὄσργθββϑίοη θαυϊναίθης (ο 
“ φιραπιυλίϊε, (ἰΠαὶ {ΠῸῪ ταὶρῃϊ τᾶ Κ6 βοπιθ 86 οὗὨ [ἢ9 
({π|6 {Π| ἀδγ-Ὀγθαῖκ,) 6 δσχβογίδα {θὰ ἴο (Δα ἔοοά." 
ον ψδηί οὗ δἰίοπάϊηρ ἰο {μ6 ἔογοα οὗ [Πϊ8 14] ΟΠ1, 

ἢ στε Ἰεῖβ, οἰΐεθ ΟὨγγαοβῖ. 48, Ρ. 584 ". ὥσπερ γὰρ ἐν μιᾷ 
νηὶ πλέοντες οὗ δυνατὸν οἶμαι χωρὶς ἕκαστον σωτηρίας τυγχάνειν, 
ἀλλ᾽ ἅμα πάντας οὕτως οὐδὲ τοὺς συμπολιτενομένουε" Απὰ [1θαη. ἀ6 
νι βυᾶ, ρ. 64 ς. δεδιὼς τὴν ἐπὶ πλεῖον ἀπόδρασιν, ᾧ ἂν εὐθὺς 
ἐβαπτίξετο τὸ ἄστυ, καθαπὲρ ναῦς ἐκιλιπόντων τῶν ναντῶν. 
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αίδΌΪυΒ ἀΡϑυγαΪν τοηᾶογβ, “ ἰοϊὰ ποοΐθ ἤθη ἀοϑε 
Βογίδγι." Οπα ΠΊΔΥ ΠΟΓΘ ΓΟΙΊΔΓΚ ΟἹ (π6 Δα πη [806 
Ῥγμάοηοσο οὗ Ῥαυ], νοὶ οἡ [Π|18, 88 ΟἹ ΘΥΘΙῪ ΟἾΠΟΣ 
οσοδβίοῃ, δοσοιηρδηϊ θα ἢ18 ρῥἰοίγ.. "-"- 
- 88. τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκοῦντες 
ἄσιτοι διατελεῖτε, μ.π. [{ 18 ρ]αίη, ἴτοπι νΘΓ. 2]., δηά 
το {π6 πδίιγα οὗ {Π6 οἰγοιπιϑίδηςσοβ, {πα {686 
ὙΟΓα8. ἃγα οί ἴο θὲ ἴοο πιυοΐ ρΓαββθα ὑροη, ὑυΐ 
ΤΟρΑΓἀοα 88 ἃ ρορυΐδὺ ἔΌγπι, ΟὨΪΥ βρη γηρ, “γα 
ἤανθ ἰακϑῃ {|| ΟΥ 0 ἰοοά :᾽ {Π61Γ πιθδ}β θϑίηρ' 
βῃογί, ἱπἰογγυρίοα, δηά ἱγσορι ]αγ. ΕΧΔΙΏΡ[68 οὗ {}18 
ἈγυρογθοΪα δγ οἰϊεά Ὀγ Κιθρβ ἴτοπι Ψψοβθρῆ. Αηΐ: 
γ, ἢ. 4. ἃς 6, 14, 8., ἀπά Πα οὔϑοσνϑϑ {ῃδΐ {818 ΣἸΟΙῚ 
18 σοιηηοη ἰο αἰπιοϑέ 8411} τγιίοσβ. Μηδὲν τηΔΥ ἴΠ6Γ6- 
ἕοσο θ6 στϑηδογοά, ψιτἢ ῬγΙσβοι8, “ {116 ΟΥ̓ ποι ἢ! ηρ'." 
Απᾶ Ρεγίσβθυϑ ψ6}} ἅρρθα]5 ἰο Ἠδβυοῖ. ὀλίγον, μικρὸν 
ἢ οὐδὲν. 80 δίγδοῃ. 40, 7. ὀλίγον, αἷς οὐδὲν. ΕἸΏΔΙΪΥ, 
προσδοκῶντες τηυϑῖ δ6 [Δ Κ6η 1 ἃ ΤΟΤΕ ΘΧΙΘΗΒΙνΘ ΒΘ 88 
[ἢδηῃ υϑααὶ, 1. 6. “4 ψαῖτηρ' ΤῸΓ (ἢ6 δὰ οὗἩὨ 1Π6 ΒἴοΓΠΙ, 
τα! Πρ [ἢ 6 τς 

84. τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει, 
«ὁ (ὁγ {Π18 ψ|}} ἽΠΠΟΙ ΤΣ Αιτατο) Ὀ6 π δίτδυ, Οἱ, 
ΟΓ Ῥγοιηοίίνα οἵ, γου βαΐθίυ.Ἐ ᾿Γἢ18 868η86 Οὗ πρὸς 15 
τοαποηΐς ἴῃ ὙΠυογα 68: Ἔχ. ρτ. 8, ὅ8. οὐ πρὸς τῆς 
ὑμετέρας δόξης. οί8. 880 οἱΐεϑ Ὄβχϑῃρ]68 ΠῸΠι 
Ατβίοί. αὐτῇ πρὸς ἀγαθοῦ γινόμενα. Αττίδη Εχρ. μὴ 
πρὸς ἀγαθοῦ οἱ εἶναι τὴν πάροδον τὴν ἐς Βαβυλῶνα ἐν τῷ 
τύτε. Οδίθη. ἥτις οὐ μόνον οὐδὲν ὀνίνησιν; ἀλλὰ καὶ πρὸς 
κακοῦ γίνεται τῷ κολληθησομένῳ δέρματι. [πὶ [Π6 ΒΔ Πὴ6 
8686 ἴΠ6 Γ,Δ[1η }7ὸ 15 ιι864 1η Γ[ν. 24, ὦ. Απα 80 
Ἅ6 0.86 20». 
ὙΠ τοϑρθοῦ ἰο {π6 {πϊηρ 1860, ῬΓΙΟΘῚ8. [89 

δΔθυηάδηςο οὗ (]4588108] οἰταἰίοη5 Ὑ ]οἢ ΠΊΔΥ νοτν ψγ6}} 
ΡῈ ἀϊβρεοηβοά νἱἢ. 

84.. οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς πεσεῖται. 

4 ΤΠοδα τνογάβ ϑῃου Ἱὰ Ὀ6 μἰαοεὰ ἰῇ 8. Ῥδγθηϊ ῃεβδίβι ΤὮΏΘ Σϑᾶβϑοιῃ 
ὙὮΥ ἴΠΕΥ ϑουϊὰ δἰ ΩΚ 1 τόσ ἡ Ώ 116 ἴο εαέ, Ὀεΐηρ οοηίαἰηοα ἰῃ (8 
ποχί γροσὰβ; (Π6 ΣΕΒΕΟῺ ρίνθ 10 ἴπ6 μαγβηϊ 6818 18, Ὀδσδιιβα 1 τῆογ 

᾿ ἀϊά ποῖ εαὲ (ΠΕΥ̓ σου]ὰ ποῖ ἴανς δἰγεπρέν ἴο ὙΟΓΚ, δηᾶ 80 ἴο β8δνῈ 
(Πποιηβεῖνεθ, {(Μασγκίδηά,) ᾿ 
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ΤΑϊογαῖγ, “6 ἴῸτ 4 ἢδὶν οὐ Ὧο οὔθ 5411 1411 ἔποτα 1115 
βοδά." ΑὉ Οὔροηϊὶ δηά ργονογυῖαὶ ρῇγαβθθ, βιρῃηὶς- 
ἄγίπρὶ ““γὰ 588|8}} ποῖ δυβεγ (ἢ 1οαϑὲ ἀδσοτγ, τωυοῖ ἰρβα 
οὗ γοιυγ [1ἴ6." [( 18 ουπηά [ἢ 1 ὅ8πι. 14. 11. δηὰ ἃ 
Κίορϑβ Ι, δῶ., ψἤοΓα 185 δάθα ἐπὶ τὴν γῆν. Βυϊ πίπ- 
φειν ἐπὶ τὴν γῆν 18 Θαυνδίοηΐ (9 ρεγίδθ. δθο Μεᾳῖξ. 
10, 80., δηὰ [λιΚα 12, 7., δηἃ αἷδο Νογβί. ἀς Αὐδρ. 
Ν.ΊΎΤ. (Ὁ, 6. Πεσεῖται 18. ἃ τΏ6ΓῈ ρίοββ, δὰ 1π|041- 
οἰουθν γοοοϊνοὰ 1ηἴο 6 ἰαχὶ ὈὉγῪ Ογθβθδοῆ. (τοί, 
ἀδηάὰ Κυϊη.) 

895. λαβὼν ἄρτον, εὐχαῤίστησε τῷ Θεῶ, Κο. ΑΒρε 
ἴῃς δχαρ!α οἵ ͵ἷ8 [ιν Μεβίες (Μϑῖὶ, 14, 19. 
15, 86. 72οἢ. 6, 11.), δά, 28 1ἴ ἡ6γο, ἴο γοιηϊηᾷ {ποτὰ 
(παι {Π0Υ τὶρῃξ οχραςῖ, Ὀγ (λ6 Ὀϊεθβίηρ οὗ (οά, πο 
ὁπ]γ Ζλαέ οοά, Ὀυϊ ἀεἰϊυογαηοο ἔτοσα ᾿ἰὮΘΙΓ ῬΘΓΙ]ΟΙ8 81. 
ἐυδίίοη, δρᾷ {ἢ 6ῃ, ἰο 86ὲ {Π6 8) 83η οχϑιηρὶα, ὃς δεβαπ 
ἀπε 0 δαδ. ἔοτ (85 8808 ΟἾγγβ. ἴὰ 106.) αὐτὸς 
πρῶτος μεταλαμβάνει, οὐ λόγῳ, ἀλλὰ καὶ ἔργω πείθων. . 

Αἱ προσελάβοντο τροφῇς ἰῃπογὰ ἴθ ἐΠ6 ΝΘΓῪ σΟΒΊ ΟΠ 
6}110815 οὗ τι. γίσδβυυβϑ σοιρϑγοβ Ῥῃ)οϑίγ, ΚΝ. Α. 7, 
19. Οὕτω τοὺς ἐν δεὺμωτηρίω τὰ ῥηθέντα (40 ΑΡρο]- 
Ἰομίο Ὠεῖωρφ) μετέβαλεν ες σίτον τε οἱ πολλοὶ ἅψασθαι; 
καὶ ἀπελθεῖν τῶν δακρύων, ἩὨΒϊοὮ, ἔ ψουϊά οὔδογνα, 
86ϑη8 ἰπη αἰρα ἴσου {Π6 ργρβθηΐ 866. 

87. ἦμεν --- αἱ πᾶσαι ψυχαὶ. αν ἐἶα ἔογοα οὗ 
(06. δύίοῖθ, ψ ῖο ἢ τᾶν δ6 ἐῃυβ8 Ἐηρ] ϑδοα : ““ψ 6 
676 ἰὴ (6 πἢ0]6." [{ 1 υϑ64 10 ΟΧΡΙΘΕΣ ὦ δἕῆς 
ἐοίαί; δῃᾷ ἢοτο, Πογρίοσο, ἰξ Γοίοσβ [ο αἰΐ, οὐδ τρλχ- 
ὮΘΓΒ, ὈΦΒΒΘΏΡΘΙΒ, ΡΓδΟΛ ΘΙ, δηα δοίἀϊογβ Ἀμπὰ 
{191 οῦϑεγνε ἮΥ εἰβίθι 8 Ἐσχϑιῃρ1698 δ}} (θά. Πα πυμη- 
θοτγ, 10 Β66 8, 88 Χο πυηάγοα δηὰ οἸρἢ γ-81Χ ψυχαὶ, 
ἱ, 6. ὨοΥϑοη8; 8ὃδ8δ Ὀθῃ ἴῃ ϑογίρίυγθ. ΤΠ18 ᾿ΔῪ 
ΒΘΘΙῚ ἰᾶΓρδ ; 884, ἱπάδοά, Ὠγ, Βεηίϊον ψου ἃ ἢδνο οδη- 
ςο]]6( διακόσιοι : Ὀυΐ ἰξ 158 ἀοίδπαοα ὈγῚ ψῇἢδί Ψοβερᾷ. 

ΟἿ Ψια. Ὁ. 8. (οἰ εᾷ ὃν Βρ. Ῥεάαγοθ) (6}1 8, ὩὨΔηΘΙγ, 
{πὲ {Π6 5110 1 ψ ἢ ϊοἢ Πα 8384116 4 ἔογ [ἰλ]γ, δῃὰ νης ἢ 
γ23 σαϑί ΔΎΑΥ ἴῃ (Π6 Αάγίδῖο ρσιυ!ρῶ, ἢδ8α. 95 ἀωῃ- 
ἀγοαά ταθὰ οἡ Ὀοαγά. ᾿ 

88. κορεσθέντες δὲ τροφῆς, “Δῇἴεέοῦ Ὀοϊηρ βαι3ῆ ἃ 
ΜΠ ἔοοά, δἴϊογ μανίηρ τηδάθ ἃ σοοά πιοδὶ." ᾿Εκού- 
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φιδὸν τὸ πλοῖον, ““ 16 ἸΙρῃέοπαα ἐδ6 881." ΤῊΪ,, 
Οτοίϊυ8 οὔϑογνοθ, ψα8 {6 ἐῤὲέγα ἀποβολὴ. ΑἸΡοΓγ 
ΘΟΙΏΡΑΓ68 Δοἢ. Ταί. 8, 1. ὅπως τὸ μὲν βαπτιβόμενον τῆς 
γεὸς ἀνακουφίσαιμεν, αῃ ἃ Υ οἴ8. ΡοΪγΌὈ. ῥ. δ6. ἐκρέψαντεφ 
ἐκ τοῦ πλοίου πάντα τὰ βάρη, μόλις ἐκούφισαν τὰς ναῦς, 
1 αεαὰ Τῆυςγά. 6, 84. εἰ ---- κουφίσαντες προσβάλοιειν, 
“αἴἴζοῦ δανιηρ Πρ οηρά, αἀπα οἰοαγθα {ΠῸ 8810 ἴον 
Βαί116. δὸ αἰβο το (888. 028, 8|. 817,81. 927, 8. 
816, 98. δηἀ 4150 Ροϊγῦ. 2.δ,11. 7, 89, 4. 1, 60. 8 δὲ 8. 

88. ἐκβαλλόμενοι τὸν σῦτον εἰς τὴν θάλασσαν. [1 ἰ5 
ποῖ οἶεαγ δι ψ6 ἅγὸ ἴο υπάἀδγϑίδηα ὉΥ τὸν σῦτον ; (Π6 
τυϊοαΐ, οΥ {86 Τοο. Μοὶ (ὐΟπιπιεοηϊδίοιβ ργοΐδγ τΠ 9 
2 ονηπμον Ἰη οΓργοίδιίοη ; ΤΩΔΗΥ͂ Ἰυάϊοίουξ ΟΠ6Β, ("πὸ 
ΘΒΡΘΟΙΔΠῪ [Π6 ταοεηΐ,) (Π86 ἐαέέεν; ΜΠ ψ Ποῖ 1 8ην 
100] πη6ἀ ἴο ἄρτοο: ἴος Ὁ 16 ἔογιημογ 6 δάοριδά, (ἢθ 
ΔΓΓΟΪΘ Μ1} 566 ᾿πΡΓΟΡΘΙΓΙΥ 864 ; 5]ης6 Ὧ0 πηθηίοη 
γνἃ5 θοίογο τηδάς οὗ ψβοδί. Βϑϑιάεβϑ, ἢδα {πεῖν δα] ηρ᾽ 
θδαδη τολεδαΐ, 1ἴ τηδέ ὈῪ {π|8 (6 ἤδνα Ὀ6Θη [γόνῃ 
ΟΥΟΓΡΟοΔσα ; 88 ἴΠ6Γ6 ἢδά ὕδθϑῆ ἔψο ἀποβολαὶ. Τῆς τὸν 
σῖτον ΤΩΔΥ, ἴδῃ, θ6 γοπάογεα ἐλ ργουϊδίοκϑ ; ἴῃ ψὨϊοΝ 
8686 1ἴ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ΖΨοὉ. 8, ὁ4. Ῥτγον. 4, 17., δῃὰ (ἢπ:8 
ἴα ἔογοο οὔ (Π6 ἀγί!οἷα ψ1}} θ6 ργεβεσνθά. . ΤὮιβ [6 
ῬτΟν 8 0ηὴ8 ψ6ΓῸ ΤὨσοσῃ ονογδοαγά ἐαδέ, 88, ἱπάθοά, 
ψ6 5δουϊά οχρεςοί. 

89. ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γὴν οὐκ ἐπεγίνωσκον. Α 
Ὀτιϑῖ ΘΧργαβϑίοῃ [ῸΓ, “" δ)ηἀ ψῃθη ἰΐ γγὰ8 ἀΔΥ, {π6 γ᾽ 
Πδὰ ἃ νον οὗ {πΠ6 σουδίγγ, θυϊ Κηονν πο ψἢδί τὲ 
γγ88., ΟΣ “ὈγΥ ψῇῆδί Ὠδη6 1{ νγ88 ο8|1εα.᾿ Αηά {Π18 
ΔΡΡΘΔΓΒ ἴτοιῃ 28. 1. 

᾿. 80. κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλὸν, ““αΐ 
(ἰοοκὶπρ' γτουπῃά}) {ΠΟῪ εβρίοα ἃ σογίαϊη 1η]δΐ, οὐ σγθοκ," 
Βανιηρ ἃ Βῃογο." Οδὲτδ6 πηοδηϊηρ οὗ {815, ΟΟτηπηθῃ-᾿ 
ἰδίοσβ ἅΓ6 ποί ἂἃρῖεθα. δ αροναο ἱηπίογργοίδιίοη ἰβ- 
[πδὲ ροογα γ δάορίεά. Τὸ (Πϊ5, Ββονονοὺ, ᾿ξ 15 οὉ- 
)θοίθα Ὀγ δοδηνα, {πὲ αὐξ ογεοῖς πιιϑέ ἦαυθ δἤογεδ.. 
Απάᾷ Βα σομβίσυθβ {ἢπ18: κατενόουν αἰγιαλὸν ἔχοντα" 
κόλαον τινα, ““ ἰΏ6Υ ρότγοορίναα ἃ ΒΏΟΓΕ Πανίηρ᾽ ἃ ΟΟΓΙΔ1} 
οτϑοκ." Απμπάὰ {18 τηοάθ ἰδ δἀορίοαἀ ὈγΥ Κυϊῃοεῖ. : 
Βυϊ [ τοθδοσ ποἰπιηρ {πὸ {818 ἰη τῃ6 (Ἰαββιοδὶ 
ὙΓΙΙΟΓΒ; δηά 1 ἌΡ ΘΔ βοιιανῃδί ἤδβῃ. ἃ που]Ἱά᾽ 
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ἐπογαίολῤα ᾿ργοίοσ, σὰ Οτοί δ, Μαγκίδη δ, δπά 
δι] θυ βηθγ, {Π6 “ονηιον σοπδίγυοιίίοη (ὙΠ ςὮ 18 σοΓ- 
(αἴηγ (Π6 ΟὨΪΥ Ἰορι πηγαῖα ΟΠη6), 8πα (Δ Κα αἰγιαλὸν ἰῃ 
8 ΡΟρυΐδΓ, 8ῃη4, (48 1 βυδρεοοῖ,) παμέϊοαί 5686, ἴοΓ ἃ 
»γαοϊϊοαδίς βῇῆοτεο. ΝοΙ 15 ἴΠ6γ6 8ηΥ ἴογεθ ἴηὴ Κυ- 
06} 5 οὐ͵]οαοίίοη, {παΐ ΓΘ ΒΙΠΊΡΙΥ 88 γ8 αἰγιαλὸν ; 
δίησθ ἸΔΪΟΠῚΒ τηυϑὲ ποῖ Ὀ6 σοῃῆησα 10 [ἢ6 ἰε(ίεγ. 
Βεϑί 65, δι Πουν 15 ποί ψδηζηρ ἴο σοηῆγπι [115 βρ- 
τιβοδίίοη. ᾿Μαγκ]δη ΔρΡῸΥ εἰΐε5 Ηδβγοῖ, Αὐγιαλὸς. 
ὃ παραθαλάσσιος ἐν τότῳ Ψψαμμώδει, ἣ ψηφίδας ἔχων, 
ππἰοῖ Ρᾶββϑᾶρα, ΠΟ ΘΨΕΟΓ, 18 τη Δ 1 65 0}}ὺ οοττυρί, δηά 
858 ὑὕδθη {Ππ8 εοἰηοη ο, ΌῪ ΟΓΟΥ δηὰ Κιυβίοσ, ὁ 
παραθαλάσσιος τόπος, ψαμμώδης ἢ ψηφίδας ἔχων. ΤὨῊϊβ 
οιηδηἀδίίοη, ἱπάδθοά, πιρς πᾶν θδθὴ ςορῆγμιθα 
ἕγοαι {86 ῥγθβθηΐ ραββᾶρα οὗ [λμ|κθ, δῃά δβϑρθϑοίδι 
ἴτοπη Ζοῃᾶγαβ ἴῃ ἢ]18 [κχ. Ὁ. 66. Αἰγιαλός" ὁ ψαμμωόδης. 
λέγεται τόπος: γοεῖ 1 οδπηοί δοῖρ {πϊηκίηρ {Παὶ ἴπ 
δοέδ, ολ5868 {π6 δγίϊοϊθ ὃ ἀγοβϑα ἔγοιῃ [6 ργεοθάϊηρ 6. 
ΕἸ Π411γ, 1116 δομο αβὲ οα ὅορ!., ἀἰδεϊπρυ βίην ἀκτὴ 
ἔτοπι αἰγιαλὸς, ΘΧρΙΑἰη8 ἴῃ 6 ὈΓΠΊΘΓ ἴο Ὀ6 κρημνεάδη τόπον 
ἐν θαλάσσῃ (1 σοπ]θοίιιτα ἐπὶ), (ἢ ἸδἰοΓ τὸν ἐπίπ 
καὶ ὅμαλον. Απάὰ {18 αἰδιϊηοιίοη Ὀοίνθοη αἰγιαλὸς. 
8η4 ἀκτὴ 15 δνϊάρηΐς ἔγομῃ [Π6 [ΟΠ] ον ηρ Ραββδρ68. 
Ῥδιυϑδηΐαβ 2, 9. καὶ ἀκτὴ μετὰ τὸν αἰγιαλόν. ΑτγΙΔη 
Ἡ. 1. (. 27, 42. εαϊϊ. ΒΑρἢ 6}. πλαύουσι --- ἐς Βάλωμον 
αἰγιαλὸν (ἰ. 6. ἐομολίπρ ρίαοε) ἐνθενδὲ ἐς Βάρνα, κώμην." 
ΤὨυσγά. 6, δ2. σχόντες ἐς τὸν αἰγιαλὸν, 1. 6. ἑομοἠίηξ. 
Νο ἔπι μοῚ Ργοοῦ 185 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ; βἰησ6 ἰῃδτα σϑ θὲ ὨΟ 
ΣΟΘΒΟΏΔΌ]6 ἀοιμδί οὗ {Π6 1Δ᾿οπι.. 

Κόλπος Πογὸ 3:9 η1Π08 δὴ ἑμίοέ; Ὲ δῃὰ 18 (ἢ:ι8 δχ- 
Βἰαἰποά ὃν ΤὨθοργίδοι (οἰζεά Ὀγ Ῥγίσεβυβ), κόλπους 
εἰώθαμεν λέγειν τοὺς λιμενοειδεῖς, καὶ ἀναπαυστηρίους 
Τοπους. 

89. ἐβουλεύσαντο --- ἐξώσαι τὸ πλοῖον, ““ (Π6Ὺ ρυτγ- 
Ῥοβοά, 1 1 στ ΓΘ Ροβϑίθ]6, ἰο 8ἰγαπά." Τα νοῦ 
ἐξωθέω 18 Ὡοΐ πηΐγοα 6 ΠΥ υβοα 1 [Π6 Βοβ[ δυίῃοσβ, 
ἔγοῖὴ ὙΠΟΠῚ ΘΧΘΙΏΡΙ68 ἃγα δααυςοα ΌὈΥ ΕἸδηοσ, Ηδ- 
Ρδ6], ἀπά Υ εἰδβίείη. Τῇδ πιοϑὲ ἃρροβιί6 οἵ {π686 ἃγα 

Ἢ Αηά (μΐ6 [ηἰοΐ τηῦῦ ὲ ἀϊδοεγησά, ἴῃ ΟἸνεγὶιι5᾽ 6 Μάαρ, οἡ ἴἴπ6 
Ν. Ὗ.΄. οὗ Μαϊία. [{ 16 πον οδ δὰ δα (αία ἀὲ απ Ραοῖο.. 
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ῬοΪΥΡ. 15, 2. ἐξέβαλον τὴν ναῦν εἷς τὴν γῆν. Ατγίδη 
]πά. εἰς τὸν χέρσον ἐξωθεῖσθαι ὑπὸ χειμώνος. ΤῊΘ ΟΥΠοΣ 
ΘΧΔΙΊΡ]65 ἃγα οἵ 8}}108 βίγαηαθα ὈΥ (ῃ6 θπεριῖψ. Τὸ 
(1η6 ἰοτεβοϊηρ, ῥ58αρ65 ἴὩΔΥ δε δΔαἀφ6ὰ Αντίδη Εἰ. Α, 
4, 22, ἃ. Νον (Π6 1δ[1ηὴ8 ΘΧργοϑβοα [ἢ}]18 ὈΥ 62,66 76 
παύυοηι; ἃ8 ἴῃ (25. Β. (. 8, 256 ὃι 98.. δηά [ν. 44, 
98., οἰ Ὀγ ΝΥ εἴ8. ; (πουρῇ. ψΠΠ ἘΠ 6πὶ 1 15 σοηβηεα,ς 
ἴο [06 τϑι 6 15 δέγαπαάϊης ἐδοὶγ οὐυπ δπῖΡ. ᾿Εξωθέω 
15 ῃοΐ 80 βἰΓΟηρ ἃ ἴθ 848 ἐξοκέλλω. Οἡ ὙΠΟ 866 
ποία τη 4]. 

40. καὶ τὰς ἀγκύρας περιελόντες. ΤὭσρΓΘ ἢ848 ὈΘ6ΕΠ. 
80Π16 ἀϊνογβιίυ οἵ 1 ογργοίδι!οη γοϑροσθηρ {Π6β. ψογά 
περιελόντες, ΨὮὨ]Οἢ Βοιηθ (Δ Κ6 [0 τηϑϑῃ ιροσἠεά, οΥ 
ἐακοη ρ (6 ΔῃοἤοσΒ. Βυΐ (ἢ18 νου] ταῦτα ἀνε- 
λόντες ; 8ἃ8 1 (Π6 ρ45888ρ65 ΟἸ6α Ὀγ Υεείϑίθδ!η. Νεὶ- 
{δογ, (γ)76 ΤΏΔῪ ΒΌΡΡΟΒ6,) ψου]α {Π}6 ΤΠΔΓΙΏΘΙΒ σΟᾶΓΘ ἰο 
ἴΔΚα τὴ {τοῦ} ]6 ἴο τορΌ ΑΓ Υ ψεῖσ [Π6 ΔΠΟΠΟΓΙΒ ; 65- 
ῬΘΟΙΔΙΙΥ 88 ΠΟΥ δα Ὧο Ὀοκίβ ἴο β8:8ῖ (θη. Τῇ 
ψογά περιελ. ΤΏΘΓΘΙΥ 1Π1Ρ}168 (88 18 ΘΧΡΓΘΒΒΘΩ͂ 1η {6 
ψυ!]ρ.) τοπιουοά [6 ΔΏΘἤΟΓΒ, ἔρθθα (ἢ 8ῃ10Ρ οἴ Δ ἢΠΟΓ8, 
ν]Ζ. ὈΥ ουϊέηρ' (πο ΟἹ, δὸ {παῖ [86 δυγίδο ἰγδῃβ8- 
Ἰαῖοῦ ψ6}} δῃουρσῇ τοηάογοα απιρμέαδαπέ; ἴῃ ψ ἢ ΐο 
86 ῃ86, Ἰηἀ664, περιεῖλον 15 ἰΓΘαΌΘΏΓΥ υ86. Απά οἱ 
1015 ᾿ῃϊτογργοίδιοη [Π6 μδβέ ΟἹ] 65 ΔΓ ΠΟῪ ἀργεαά. 

. 40). εἴων εἰς τὴν θαλάσσαν. [Ιύ 18 βίταῃρα (ῃδί 80 
ΙΆΔΏΥ (ΟὐΟΙηπηοηίδίοιβ, 88 ΒεΖζᾶ, Ῥιβϑοδίογ, Οτγοί8, 
οι, δομοοίίροη, Βοβθηπ.. ὅι6., 800} ἃ. ΓΟΠΘΘΥ, 
«« εξ ΠῚ ρο," νἱΖ. [Π6 5810 : ΟΥΓ ““ σομητη {6 {Ποι-- 
Β6|ν 8 υῃΐο 16 868, 285 (6 6. δῃὰ Εἰ. Ψ. δΌτΓΕΪΥ 
ΌὈΥ ΘΥΝΘΙῪ τιιῖΐα οὗ στιρἢΐ Ἱπιογργοίδίοη, [6 ψογὰ ίο θό 
ΒΌΡΡ[6α τηυβὶ ΡῈ ἀγκύρας : δηἀ {Π8 εἴων εἰς τὴν θα-. 
λάσσαν Μ11 6 “οἱ ἐλοηι ρο,᾽᾽ οὗ ““ Ἰεΐϊ {θὰ 1 {Π6 
868." ΤῊ15 1ηἰογργοίδίοη, ψὨ οὗ 18 σΟγΓ ΔΙ ΠΥ τϑοοτω- 
τηρηἀοἀ Ὀγ (5 8:0 11οἰν, 88 ἢγβί ργορουηῃαθά Ὀγ 1)6 
Ὥϊοα, δηὰ βίησθ δβρουβοά ὃγ ΤΥ οἴϑ., Ρθαᾶγοθ, Μαγκίδηα, 
ϑοΒ]  υβηογ, Ηοίηγιοἢβ, ἀπά Κυΐποο!, [1ὲ 15 ΓΙ ΕΥ 
ορβογνθὰ Ὀγ Μαγκίδῃηά, {δὲ “" {Π6}Υ Ὀυβίηθ88 ψὰ8 (Ὁ 
Πρσμΐθα [86 8810 (1 ΟΓάοΓ ἴο σὰ Π6Γ τηἴο [Π6 ογθ6 1), 
[ἢδὲ 56 τηϊρῃϊ ἄγαν 88 1{016 νίαν ἃ8 ροϑ8ι016. Απά. 
ἴο {π|8 ραΓροβα {Π6Υ ομέ ο΄ μοῦ δῃσοῆοτβ. ΕῸγ ἐδ6. 
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δα γεαδοη, ἰοο, ἰΟΥ ππϊοοκαά δπά ἰεΐ ρὸ {πὰ γυά- 
ἀετ8." ΤὉὸ {118 ἰαϑὲ μοβιείοη 1 πηυβί ἴδε οχοθρίοῃ, 
να ᾿ηΐγᾶ. 

40. ἀνέντες τὰς ξδευκτηρίας τῶν πηδαλίων, ον ννελδ ΑΡΟῚ 
(π6 Βαηάβ οὗ (Π6 τιιδάογβ." 80 Ευτγρ. Ηεϊοη. 1686. 
τηδάλιά τε δεύγλαισι παρακαβίετο, απὰ ἐλ γμάάογδ ἰοογὸ 
αείεποά ἐο ιοἱέῤ δαηάδ. (οιημβοηίζδίοσβ ἤν ὈΘθη 
ταῖμοῦ ρυΖΖίοά ψτἢ (6 ἐεσο τυ ἀοτ8 τηθη!οηθα : δηὰ 
βοὴ 6 ἢδνο γοθοτίϑα [0 [ἢ θεὸς ἀπὸ μηχανῆς, Δη ὁπαίίαβε, 
Ρἴυγαὶ ἴοσ ϑίησυϊασ. Βυΐ [δὲ ΡΓΙΠΟΙΡΙ6 15 ποῖ Δρρ]}}- 
σΔ0]6 Ποῖθ. [ἴὉ πᾶ ὑδθη βαιβέδοιογ Υ Ῥγονθαὰ ὈΥῪ 

(Οὐτγοῖ., Βοοδαγί, Εἰδπογ, Ῥϑαᾶγοθ, ϑειεβον, ΓΑρβίυ, 
δηά ῬογΖοηΐι8, ἰπαῇ δπιοηρ (ἢ6 δηςΘΠί8, ἰὩΓΡῈ 5 ]ρὰὺ 
(δά (8 ν88 οη6) δὰ ἕεσο τυάἀάογβ. Οἱ τῇς ρ65- 
ϑᾶρ68 Οἰΐθι 1ῃ φγοοῦ οὗ {πϊ8, (ἢ6 [ὉΠ ονρ ατὸ, 1 
{πη Κ, ἀδείϊδῖινο.Ό 2]16η. Υ. Η. 9, 40. ἄτοπον εἶναι, 

πηδάλιο ἔχειν, τὸν δὲ λυσιτελέστατον τοῖς ἐμ- 
πλέουσι καὶ τὴν ἀρχὴν ἔχοντα τῆς νεωὺς ἔρημον εἶναι. 
Ἡεεοάοί. 42, 96., ψῆο, δβροακίηρ οὗἩ (56 Ἐπρσγρίϊδη 
ψ68868, ὩΘΏΓΙΟΏΒ, 48 ἃ ΡΘΟΌΠΑΓΙΥ οὗ (ἴση), ἰῃαί 
πηδάλιον ἕν ποιοῦνται, καὶ τοῦτο διὰ τῆς τρόπιος διαβαί- 
νεται. Ἡεϊϊοάον. ἰη ΖΕΔΒΙΟΡ. ὅ. Ρ. 941. τῶν πηδαλίων 
βαίτερον ἀποβαλόντες, ῥαυΐης ἴοϑέ οη6 οΓΓὙ ἐλε νασδάεγ. 
ῬοΟΠυχ 1, 114. τῶν πηδαλίων ἀποθραυσθέντων, ἀποῤῥα- 
γῶτων ---- τῆς δὲ πρύμνης τὰ μέρη πάλιν ἑκάτερα πέτασοι 
καὶ σχιφςεὰ καὶ ἐπώτιδες λέγονται, ἐν οἷς ἐπίκειται τὰ πη- 

Α ρτερῖ πυροῦ οὗ οἵδοσ ῥρϑββᾶρθθ 8.6 οἰτοά 
Ὀν γεί8., τηδηυ, βούανθγ, ποῖ ἴο (6 ρυγροβθ, ΠΆΥ, 
ὙΠΙΟἢ ταίθου σοηνίησο τὴ6 1Παῇ {π6 Ρ]ΌΓΑΙ τγὰ8 δ0516- 
ἐΐπιες ἀδεὰ [ὉΓ (Π6 δἰηρθαϊασ. ἱ δ) διηδΖοά ἐδΐδὶ 
βιςἢ 8 τοδοσί οἵ ογ (108 δΒῃου ἃ πανα πϑθθα ἃ ραβϑβαρθ 
ὙΔΙΟ;, αθόονα 411 ΟΥΒΕΓβ, 18 οδ]ουϊαῖο ἰο ῥσονθ ἰἢθ 
Ἐλοΐ, 1Π]Πυβέγαίθ 118 παΐυγο, δηὰ δνίηςα 1(5 δηεἰαυίίγ, νἱΖ. 
Οιρμουβ Ασα. 274 ὃς δ. Καὶ οἱ ἐπ᾽ ἄρτια θῆκαν ἀρηρότα 
πορσύνοντες, Ἵστόν τ᾽ ἠδ' ὀθόνας" ἐπὶ δ᾽ αὖτ᾽ οἴηκας ἔδησαν, 
ΠΡΤ Κα ἀρτήσαντες, ἐπεσφίγξαντο δ᾽ ἱμᾶσιν, ἔτουι 
ὙΠΙΟΝ Ῥαδϑᾶρο 1 Δρρθᾶγβ Ῥσοῦδῦ!α {δαί {[Π6 τά οι 
Ψ6 γα τορι ϊα εν ἰδ Κθη ΟἹ ἤθη (ἢ βῃϊρ 'νψᾶ8 ἢ ροτί, 
δηα Ἰαϊὰ Ἂρ ἴῃ {ΠπΠ6 ἀοοκβ. Βιιξ {6 αιυσβίίοῃ 19, λοιῦ 
δηἀ τοὔΐεγ ὍΘΓ6 πον ἤχοά οηῦ Τμαῖί, ἢονγθνοσ, ἰβ 
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τοὶ ἴον ἰαϑάἀποπηοῦ οΥ 05, ΗἸΚα τηγβοῖ, τ ἀἰδῦοιν 
ταῖῆθ. ΜδῃΥ, 85 Αἰδεσιῖ, Βρ. Ῥϑᾶγςοθ, δηά Κιηησεϊ, 
1μιηἰ [Παΐ (ἢ6 τυᾶδάογϑ Το γθ, ομδ δὲ (Π6 βίθῃ δηὰ {8 
οἶβογ δὲ [86 ον οὗ [6 58η10. 1 Κηον ποΐ, ἢονονος, 
οὗ {8 πυήογοιβ Ῥαββᾶραθδ οἱϊδα ὈΥ {πΠ6 αῦονγε (οτης 
τησηίδίογβ, ΔΏΥ͂ Οὴ6 [δὲ ἀφέογηιπος [ἢ 15 ροϊηΐ : δυΐ 
τη8ἰ ψ ὨΙΟὮ 1 Ὦανα 10υβῖ ρτοάυσρα ἔγοση Οτγρίθι}8 Ὠῃ- 
ἀουίοα! νυ ὥοεδ, Ὀυΐ 1ἰ ἀδοίάος 10 16 οοπέγανρῳ τῦαϑ; 
ΠΕΆΤΏΟΙΥ, {παῖ ΤΟΥ ᾿ο γα ὈοΓ δ [Π6 πρυμνή. Ιπάἀοδά, 
7 δα ποίρα ἄοψνῃ ἃ ραβδβᾶσα οὗ ΡΟ ΠΧ ἃ5 ργονίηρ (6 
ΒΆΙΩ6 ; θαΐϊ ἔτοιῃ ἃ τη ϊβίακο τῷ [6 ἤρτγοβ σδηηοί Πηα 1. 

Ὦγ. Ἰοαάνιᾶρε Ὁ] Κ5 (Παΐ {πΠ6 τυ ἀάοτϑ ἢδα ὈδΘῊ 
ἐλοὰ ὡρ Ὀείογθ, δηἃὰ ποσὰ ΠΟΥ ἰοοδοηε ἴο κ585818[ ἴπ 
δίρογίηρ ; δυΐ ἴ γδίθοῦ δβϑϑηΐ (ὁ ατοί 8 δηά οἵ 8, 
μαι [86 τυάάογθ ψοσγ ἰλϑίθπμθα ἰο ἐμα 5810 Ὀγ Ὀδ4Π68, 
οΥ εμβδίῃβ, δηὰ, οὐ Ἰοοβίηρ ἴἢδ86 Βαπάβ, τπ6 γτυδάογβ 
ΒΌΏΚ ἄρορογ 1ηἴο {ἢ6 868, 8ηι), ὈΥ 1Πεῖγ ψοῖρἢϊ, γοη- 
ἀογρὰ {6 8810 1685 βυδ]εοΐ ἰο 6 ονοῖβοῖ ὈΥ (89 
ἀν 1η (18: ἀνέντες ΘΔ ΟἾΪΥ γηθ8η γοϊαχίρ (6), πο 
Ἰσιηρ θαι ρῸ, 48 Μαγκίδπά {ΠΏ 8. 

40. ἐπάραντες τὸν ἀρτέμονα τῇ πνεούσῃ. 
Οἱ {6 βεῆϑε οὗ ἐδ ψροσὰ ἀρτ. {γε Βδ8 θθεὴ 50 1} {{|6 αἀἰφοιβδίοη. 

ῃ ογάεδν ἰὼ δεῖνα δἵ ἴδε ἰσ!ς ἴογος οὔ (μὲ ἴσττη, ἰΐ Μ.}}} [6 ϑοοθϑόδεγ ἴὸ 
ΘΔΙΓΘΙΌΪΥ αἰτοηὰ ἴο ἐμα ἐγ οὗ [Π6 δεηίθηςε δηὰ ἴπε δοῦρε οὗ ἴδε οοει- 
ἴεχί. Αἱ τῇ πνεούσῃ “τ τηυβὶ δαδαυά αὔρᾳ, διὰ ννὸ τοδν τεηήες Ἠ ΟΥΑΙ 
ἐμὲ ὄτθεζθ, 80 Ἰλιοίαη, Ἠεγιη. 38. (εἰτεὰ ὃγ Ἡ’οΙ6.} ἣν ἄπαξ ἐπιδῷ 
τῇ πνεούσῃ τις αὑτὸν, τὰ ἀπόγεια ἰάθη βρη ΑἸδο Ῥὶυίαγοῖ 1, 499. 
εἰρα ἐὐλωο Ἐ ἀκ ναδυνα ταν: οί Υ Μα:Κ].) τῷ πνεόντι ἀμκοαν 

πμεν μεσ ἀρὰ γγοῖα, οἶκο κράνος ἔγοϊη ΡΙαΣ, 1, 9 κ. ἐτ μάθοι 
τὸ ἱστίον. Αηὰ [κιοΐδη, Υ. Η. 4, 38. ἐπάραντεε τὴν ὀθόνην. Αμπηὰ 
Κγρξε οεἰζε8 [ἱσιΐϊ. 4938. μεθ᾽ ἡμέραν μὸν ὑφειμένοις πλέων τυῖΐὰ 
ἱστίοις καὶ ταπεινοῖς, νύ δ᾽ ένοις. Αμὰ Φ, 870. ρῶς 
ἐπαιρόμενος τὰ ἱστίας. Το ΜΏΙΟΝ 1 δά ῬοΪγὉ.1, 6ὲ, 7. τὸ δὲ λσεπὸν 
πλῆθος ἐπαράμενον τοὺς ἱστοὺς καὶ κατουρῶσαν ἀπεχώρει. ϑοῖδδ. 
ἴίηεβ (6 ἰστ. οὐ ὁθ, ἰδ Ὀπλϊ(ο ; 88 ἰη Αττίδῃ, [Ωἀ, 27, ἃ. ἐκ δὰ 
Μοσαρνῶν νυκτὸε ἐπαράντες πλώουσι, δι. Ἠδῃοδ ὩΔΥ ὃε υπάογε 
διοοά ΡΙυΐαγοι, οἰϊεὰ γ΄ εῖβ. ἐσαραμένους τὰ ἀκάτια φεύγειν. 
ΓΏδ νοχσὰ, ἰπεγοΐοσο, ον! ἀθΕ δηϑνεευϑ ἴο ΟἿ ́ 26έ δαὶ; διὰ ἰἢ ἐξ δα 
Δρρὶϊοὰ ἴο πε «παεέε, γαῖ ᾿ΐ 866 ΤΟΙ ΘΓ ἃ σείεγεηοα ἴ0 {{π φαῤΐς νὴ ιἢ 
ἩΒσὮ ΤΒ6Ὺ διε οἰσι με, Τινδ νν}}}, 1 (ἈΙΩΚ, βαδίον 81} δβεῖϑὲ τ ἱμ 6. 
ἱεσεοϊηϊηρ [ἰδ δοῦδε οὗ ἀρτέμωνα, ἩΪιοἾ 18 ἃ γροτὰ [παῖ ΓΑΓΕΪγ οοουϑε,; 
ὧδ οί ονθὴ Ἰοιιῃὰ ἰη Ῥοΐίυχ, δὰ οὗ νυνἱοέοϊι πὸ βαζίοδβοίουυ φοοουῃὶ ἐδ 
ἴο ὃὉ6 ἀεγὶνοα ἔγομ ἴΒ6 δηϊξεηΐθ. Ηδηοα ἴἢ6 ορίῃϊοϑ ΟἹ (ἰι}5 β8Ὁ- 
)5εῖ ἴδνα ὑὕδο νδγτίουῦϑ. ἴδεν ἰοοῖς ἰἴ ἔογ [86 "π"ατὲ. ἘΒιιϊ οὗὨ τ ῖ6 
ἴδεσα ἰδ ΠῸ ργουῇ; δῃὰ (8 πιρδῖ μβοκὰ ὑδεῃ δ γοδγ Ἰονεσεά, διὰ 
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ῬΕΙΒΑΡδ ουἱ Αγ. 866 7υνοῦδϊ, θαι. 14, 64. ἘΓΑϑπΌΒ ΒΌρροθθδ ἴδ 
ἴο αν Ὀδοη ἴἢ6 εαἰ-ψαγὰ, Βαϊ (ἢϊ8 φαίη δαγηΐία οὗ πὸ ρμιοοῦ; 
ΟΡ ἄοε8 ᾿ξ δδε ἴο οογγεϑροηὰ ἰο ἐπαράντες, ΟΝ εν άδηςν τὸ- 
υΐγεβ υ8 (0 υπηδεχβίδηἀ δοπιθ εαϊΐ; (πουρἢ εὐλαὲ 861}, 15 Ποῖ 80 ΘΔΘΥ͂ 
ἴο ἀειοστοΐηθ, ϑ8ομ,θ, 85 Βαγῆμε, διιηΐυο, ΑἸδετί, ἡγο , Βδοοϊοϊαῖξ, 
δις. υπάογείδηὰ ἴδ6 ἰαγβε εαἰΐ οΓΓ ἐδδ᾽ ροορ, διιϑινειίηρ, ἰο ἴδε τηϊΖθ- 
881}, δηὰ νυν] οἢ 15 γαῖ ὉΥ (6 νεηεδίίδηβ οβἰ δὰ (ἢ6 αγέεφιποπ, δπὰ ὉΥ͂ 
Ἀυῖϊοῖν ἑξολουογ-Ζεὶϊΐ. ϑοΠΕΙῈΓ δηᾶ ΑἸοχδηάγίηυβ δΌ ΑἸοχαπάγο ἴδκε 
ὧι ἕοῦ ἱιαῖ γγ οδ]} (ΠῸ “ργίἐ-εαὶϊ, ὅτ ἐορ-ψζαϊαπί- «αἱ. Βυϊ τ}]}5 
δεδηιδ δρουσὰ, Τῃα τηοδὶ ργοδδῦϊε ορίπίοη ἰδ [Βαϊ οὗ ἀτοίδιδ, γοδ- 
δ'υδ, ΗἩδυμδηη, εῖ8., ΜΙ ΟΠ86115, Πποθοητῃ]οσ, δηὰ Κυϊηοεῖ, πο 
ἴαΐκο ἐΐ ῸΓ ἃ δι)! ον δαὶ Ὡθᾶῦ ἴῃ6 ῥγονν, οα]]δὰ Ὀγ Ῥοΐ!υχ {πε ἀοίοη, 
ὙΠ ΟὮ τγδβ υϑοὰ ἴο Κοορ ἴῃ6 5] δἰεδήγν, δμὰ ργενδηῖ 118 υυογκίηρ ἴοο 
τουοῖ, το ἴῃ 6 ἰδΓρῈν δηὰ ὕὑρ}δὺ 861} σγεσε δεῖ, 9850 Ῥαρίδε (οἰϊεὰ 
Ὁγ ὙΥ ςεἴ8.} Ατΐδθιωο, νϑ! υτ Ὡανὶϑ Ὀγενα. Ὑεΐυπι Δγιθσηοηΐδ ΠΟ ΓΏ πὰ 
ἦα νοσδίυν, δῖνα νοΐυτα [διϊηυῦι, ἔογιἂ ἰγδηριυαγὶ, δυθρεμϑιυῶλ ὧς 
ΤΩΒΪΟ δυίθι)οηΐβ, αυὶ 681 ἰῇ ρυρρθ. Μίαϊυϑ ὑγυγεὸ νοσδίυν Μιθθηθῃ- 
οἶδ, τηοϊι8 νῈΓῸ τηδρῆυβ. Ἦεἴδ. Αἶδοὸ ρ068158 ἴο διινεηδὶ, 8αΐ. 14,68. 
Μαεδίϊδυδ ἐχίθηϊτβ εἰ αυοα δυρογανεγαῖ υηυπ νεΐο ΡΓΟΙᾺ δ[}0 : ὙΒΟΓΕ 
ἴδε 5.0] ϑ8ι Ἔχρίδίηθ, δ ΘΟ. 6 5010 νϑ] ]!οανοσυηῖ. [1ἴ 56 6118 ΟἾΘΆΣ 
[αἱ {π6 ΔΓΓΟΤΏΟΙ Ὑ.88 ἃ δλογέ πιαδί, ῬΓΟΘΔΌΪΝ δ {6 ργοῖν, 116 ΟΣ 
οτειπιαδέ ΟΥἨ δοπαυεπίμγο πιίζεη; (866 Βανίογ᾽β Ὠΐϊοῖ.); τπουρὰ (5 
ἴγε5 οἴδῃ, τὶ) ἐπαίρω, υϑε, 88 ὨδΓα, ἴο ἀοποῖς [πΠ6 σαΐῥ τννηϊο Ὀὸ- 
Ἰοηροὰ ἴο ἰϊ.Ό ὙΤδπαὶ ἰξ νὰ ἴπ6 πιϊζοβεπαδέ καὶ δὲ (6 ροορ, 16 ποί 
ῬγοῦδΌϊε ἰῃ 1861, δὰ ἰδ οοπιίγδαϊοιοα ὈΥ Ῥοϊίυχ; νῶο δἱ 1, 98. 
δρεακίηρ οὗ ἴἢγδθ πηδδῖϑ, εηυτηθγαίεβ ἴΠῸ ὁ μέγας καὶ γνήσιος ἱστὸς 
(μμοετίης ἴο οὖν τπἰ4αἷε οἵ πιαὶπ-πιαδί); Φ41γ, (Π6 ὁ κατόπιν, ἴῃ 
πα-πιαεῖ, ἱ. 6. ἰονγαγὰφ 16 δἴθγῃ, δῃὰ οδ δὰ (πε ἐπίδρομος, οΓ Δἢ 
οὈνϊουβ γοῶβδοῃ. ϑάϊγ, (ἢς ὁ ἐλάττων, ἴῆ6 11{|16 τηδβῖ, οὐ δόλων. 
Νοῦν τ ΐ8 γᾶ8 ὈΥΟΌΔΌΪ ὙΘΓῪ δῃογί, κα ΟΣ )εγγ-πιαεῖς, δηα πιερὲ 
ἧδνε Ὀδο δὶ ἴπὸ θυ, ΟΥ̓ ΓΟΓΘ- δηΐρ. Ὅῆε ΟἿΠΟΙ τηδδῖϑ, ᾿ἴ 86 6.5, πὰ 
Ὀθδη οὐ ΔἸΊΥΔΥ, δηὰ [Πΐ8 Οἡ]γ ἰε, ὙΠ δγίθιηοη ἴθ Ὡονν, ἰΐ Β66Π15, 
ἦν εμοίίδη δῃΐρδ, αἴ ἴῃ6 δίογη πὰ οὗ {Ππ νοβδ6] : Ὀυϊ [ἢ6 τηοάογῃ 
δηΐρο 80 ΝΔΙῪ ἴῃ δίγιοίασο ἔγοιῃ [Ὧδ δηζίεπὶ Οὔοθβ, δὰ ἔχου Ἂβοὶὶ 
οἴδιεν, ἴπδῖ τηΐἷδ 18 ποῖ βΌΓΡρΥδίηρ. ἷ νν}}} ΟἿΪΥ οὔϑεσνα, δδὲ {86 
νοσὰ ἀρτέμων ΒΘΕΙῺΒ ἰ0 τη6 ποῖ ἴο ὃς ἀεγίνεα ἤτοι ἀρτάω, 89 ἴΠ6 
οἰγεηοϊορῖο8] νυγίεγα 16118 8, θυΐ ταί μοῦ ἴο θ6 οὐρπδῖς τνϊ (ἢ ἄρτιος, 
οοπρίεἰε, δηὰ εἰρη {πὸ οοιηρίοέϊοπ-πιαδὲ, Ὀδσαυδε ἰΐ τ ν88 ρυζ [0 ἐαεί. 
ῬΘΊΩΔΥ 8180, 1 (Πἰηϊκ, ρεσγοεῖνα ἴῃ6 ἴογοθ οὗ ἴπ8 οἴ μοῦ πβιηθ8 ἩΒ:Οἢ (689 
ἵνὸ δηά ἔγοϊῃ ΡΟ]]υχ δηαὰ Εδϑῖι8) ὑγεσα δοιηδίἑ η68 ρίνθ ἴο ἱζ. 80 Ἐε8- 
[8 τηεηςου8 διρραγμηρ ((Βουρἢ ἰπδῖ νγὰϑ ρεσῖδρθ ἴμθη ἐπίδρομος), 
δηὰ Ῥοϊΐῳχ λοέπαδος. Βυῖ 8 τνογϑ (τυ οἢ ἀγὸ ἴχεβϑα, καλεῖται δὲ 
τι καὶ λοίπαδος ἔνιοις δὲ ἀκάτιος δοκεῖ) διὰ Ρ]ΔΙὨΪΥ σογγαρί, δὰ [ἢ6 
οοη͵εοίυγεβ οὗ β. δ] ραν, σίπαρος, δὰ οὗἉ [.Δἀοη] η, λογγησία, ἀεϑετνέ 
ὯΟ δἰ(οηοῃ. 1 νου ]α γεαὰ καλεῖται δ᾽ ἔτι καὶ λοιπὰς, ὃς ἐνίοις, ἃς." 
ἴπε Δ δῃὰ Σ, (οσ Ο,) Ὀεϊῃρ οἴδη σοηΐουηεά. Αηὰ [ἢ ϊ8 οἴαθινἀδτίοι 
ἐδ οοῃῆγιηεα ΌΥ͂ ἴΠ6 τοϑδαΐϊηρ,, (οογσυρί 89 ἱϊ ἰ8,) οὗ 6 Μ558. λοίτασος ! 
τ δηὰ πὶ Ὀεΐηρ' ροΓροίυθ ἢν οοηΐουμπάοθα, Νοῦν Δόλων Βἰρη ῆε5 ρτῸ- 
ῬΕΙ͂ 8 βοτΐ οὗ ἐπιξέαέϊνε πιαεέ Ἐ, |κ6 ΟΌΓΡ 2μγψοαϑὲ, ἱ. 6. πιαεὲ ἀδ 

Καὶ 80 Ατεμηϊὰ, 9, 14. τῦο δδΥ58 ἰηδῖ (086 80 ἀγδᾶη) οὗ (Β6. 
δόλωνες ΙΏΔΥ ἜΧχρεοῖ ἴο Ὀ6 ἱπῃιροδεά Ἰροη, 
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ἰωτέε (50 οΔ]]ε κατ᾽ ἀντίφρασιν.) βοηιο, ᾿ξ δεδΏ15, ο8]|1εἀ [ἴ ἀκάᾶτιος, 
8 δοαὲ πιαδὲ; ἀρὰ νὸ δηαὰ Ὀγ Ηδογοδίυθ Οἢ δόλωνες παῖ ἴπᾶὶ ννῶθ 
ἴΠ6 ἡδηη8 ρίνθη ἴο τις δοαέ πιαδίξς. 
“ ἼΠι6 88}} ἴῃ αυδδίίοη τνὰ8 βεῖ ἴῸ αϑεὶδέ ἴῃ τυ ῃηίηρ [ἢ 6 Βῃϊ 0 ΟἹ δΏΟΓΕ, 
80 [᾿ν. 4, 920. Ῥαγβ, νε]ϑ ἀδεῖθ, δὰ ΟΠ) πᾶνδ8 δἴθοεσε, 

40. κατεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν. ΗρτΓα ναῦν 15 ἰο δ6 
ΒΙΡΡΙΘα,Ἐ δηα (Π6 8686 18, ““ ἀϊγες(6α [86 510 ἰο- 
ψ ΔΓ 8 [ῃ6 500ΓΟ :" {που ἢ βϑοτηθίϊπιε5 κατέχω 5]ρη1- 
ἢ68 ΟἿΪΥ αρρεϊίαγο, ἴο ἔξαυο ίο, ἴο ἑομοΐ αἶ. 

41, περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον, ἐπώκειλαν 
τὴν ναῦν. Ηον, οὐ ψὮγΥ, [Π6 5810 ψαϑ τὰῃ ἀστοιπα ὈΥῪ 
1Ποῖν ΓἈΠΠΠρ’ ᾿πίο α Ρίασε τυῆεν ἔτυο δεα5 πιϑέ (μῸ οἰ ῦ 
οᾶι86 Οὔ Π6 δοοϊάδθηξς θοΐηρ πηϑηςοηθα Ὀυΐ τόπος δι- 
θάλασσος), 1 σοῃίδ85 1 δπὶ δηξίγοὶν Ἰρῃοσγαπί, ῃοΐ 
θεΐηρ 4016 ἴο ἔοσπι δὴν 1468 οὔ (π6 {πῖὴρ. Τῇῆδ σοπι- 
ΠΟ οδυ5685 ΟὗὨ (6 πιϊϑίοτίι!ηθ ἅγθ, τυ πηΐηρ ΡΟ ἃ 
δαπάὰ ϑαπῆ, οὐ Ὀεΐψθεη γοοΐς ππάϑν τυαέον. (Ματῖκ- 
ἰδ.) Ὅῆα οδιι86 οὗ (6 αἰ ΙΥ 15 (Π18.: “« {ῃδὲ 
(ῃἢ6 ποσὰ διθάλασσος 18 ὮΘΓΘ ΘΠΙΡΙΟΥΘΩ͂, ποΐ ἴῃ [18 
1.8.8] 56η86, 85 ΔΡΡΙΠΙ6α ἰο δῃ ἰΒίἢ π)ι1ι8 ψηϊοῖι ἀϊνί 465 
{π])| 5689 (1. 6. δίπιαγὶδ), Ὀὰΐ 4180 ο (οβ6 ἰοῃρ' ρϑηΐη- 
8.145, δα. 7μέξϊηρ᾽ ομέ ἴῃ [6 568, δηα {πογθίοσθ 86ρ8- 
ται ηρ' ἱπίο ἔσο ραγίσ, 1Κ μέϊαπα, οὐ Ἔνθπ Τιαὶγ. 
Απά 80 ϑίγαδο 820 ο. 5ρ64Κ8 οὗ (6 Τδιγίοα (οτβο- 
Π68118, ὙὨϊοἢ, ἢ6 86 γ8,) π|8 Κ68 (πΠ6 Εὐχίηε διθάλασσον. 
Υοῖ 8 τοῖρἢῃξ ΠΊΟΓΘ᾽ ΡΓΟΡΘΙΥ ἤαᾶνα ἰπϑίϑησοα (δὲ 
ΓΟΠΊΔΥΚΑΌΪ6 9ρὶἐ οὗ Ἰδηά, ([ῃ6 ΟΠογϑοηόβαβ οὗ Ζϑηο, 
ψἢϊοἢ βαραγαιθα {ῃ6 Ρα]ὺ5 Μφοί8 ἔτοιυ {π6 Ευχίῃδ. 
ΤΠ ἰόγπ 88, ΠΟΎΤΘΥΘΙ, 830 δΔρρ]164 ἴο ῆο86 ἑαηέω, 
ΟΥ ὩΔΓΤΙΟΨ 8ρὲ{9 οὗ ᾿Δηὰ Ἰυ{{πρ οὐυΐ ἰηἴο [Π6 85684.: ἃ5 
{η6 Ομνἱδοὺ Πα δὰ τῆς Ετιβο Ηδῆ !1Ὼὴ Ῥειιββίδ. 
Απά 1 ψὰ9 ποΐ οὐἱυ δρρ] θα ἴο {Π6856 ἴφηϊς (οὶ 
ΜΘΙΟ Αἰπιοϑῖ δἰ ναυβ 588η4 0) ψῆθῃ αἀδουθ σναῖοσγ, θυ 
θη (48 {μον οὔθ 8γ6) ὠπάθΡ ψαῖογ, δῃἀ πῆρη, 
{Ππουρἢ ἀπβθθη, {ΠΟῪ ρσυϊάθ {πΠ6 συγτοηΐ, δηα τλ8Κο 

Ἐ ὙΠΟ εἰ} ρ5818 86 Β]16ἃ ἃρ ἴῃ Ηετγοάοί. 6, 10]. κατέσχον τὰς 
νέας---κατὰ τεμενὸς. 8, 42. ἐς Σαλαμῖνα κατέσχον τὰς νέας, Απὰ 
ἢ, ὅ9. ἐς τοῦτον τὸν ἀγιαλὸν κατασχόντες τὰς νέας. ΑἸ] ἰτηϊαἰρα 
ἔτοια ἤοτω. Οἀ. λ. 454. φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν νῆα κατισχέμεναι. 
δὴν οἴδμοῦ Ἔχβιρ ]εθ ΤΥ ὕ6 θαηὰ ἰη Εδρἢεὶ, Κγρκο, γγ)εῖϑ., δὰ 
[,οεβηεῖ : θαζ ἰῃο86 86 ΟἹ]Υ οὗὨ ἴπὸ εἰρέξοαὶ ρἤΓαΘθα, τοῖς, ἰθ δα 
ὨΔΟΙΟ ἔγεᾳυεδηῖ ἰπδ ἔΠ6 σοτηρίοῖα ΟὨ6. ᾿ 
- , ΄ Ε 
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186 868. δί (μὲ ρίας διθάλασσον, δῃ ἃ ΘΟΠΒΟΙΏΘΠΙΕΪ 
του δηὰ βυτίγ. Ὑῆαβ, δπγοηρ [6 ὙΓΈΟΓΒ οἷο ὈΥ͂ 
νειβ,, ΟἸδαθηβ δὰ ώὯ4ς. 14., ἰδίην ἴο {Π18, 8808, 
διθάλασσοι καὶ θηριώδειρ τόποι, αῃὰ, νιμδί 18 ΤΏΟΓ6 Δρρο- 
βῖϊῖα, [)10 Οἤγγβ. ΟὟ. ὅ. ρ. 88 νυν. δρβαϊκίῃῳ οὗ {6 
ϑυγίοβ, βᾶγ8 1ΐ 18 ϑιισγοι ηἀθα ὈΥ βράχεα καὶ διβάλαττα 
καὶ ταινίαι, ΜΙΘΤΟ ὯΘ αἰδεϊηρσυ βῆθθ (Π6 {ΠῚ6 6 ϑογίβ : 
1. βράχεα, τιδζῶ δαμὰ βϑῶξκβ; 4. διδάλαστα, δριἐ5 οὗ 
58: ὉΠΘΟΣΙ ΔΊΟΥ ; 8. ταινίαι, Ἰοηρ Ὠεοῖε οἵ ἰδπὰ 1πί- 
εἶα οὔξ δπὰ ρῥτγοισυάίηρ δῦονθ ψαίθσ. ὙΠογθίοτο 
ΒεΖα, (βϑδυρου, δηςὶ Κυϊηοοὶ, ἃγὸ τἰδίδ θη 1 τηΐοῖ- 
ΒΓΘΓΩΡ [Ὁ ΟὨΪΥ οὐ Βῃοδὶβ. 

ΤΗΣ 8ρῖϊ οἵ βαῃά νὰβ 8ῃ οἱοηραίίοῃ οἷ ἃ πεᾶδ, 
Βἰδίη]γ ἴο θ6 βθθη ἴῃ (Ἰυναγὶ δ᾽ 8 ΠΊΔΡ. 

41. ἐπαύκειλαν. τὴν ναῦν. ΤΠ6 ΨοτᾺ ἐκαΐκελλειν ρΓΟ- 
ῬΘΙΙΥ δ η:ῆρβ ἴο ἀδδῇ. ἃ Βῃ1]0 ΟΠ 8ἃ ΖΟΟΚ, ΟΓ ΓΌΠ ἢδΓ 
νἹΟἰΘΏΕΥ ἀρτουπι. ϑοπιηοίπγχθβ (Π8 8} 156] 18 8614 
ὠκέλλειν, ἰο δ6 ἀαεἠλοά. Βιυϊΐῖ οἶζοι, 848 Ὠοζγρ, ἰύ ἰ8 υϑβοά 
αοἰξυεῖν, δῃὰ 15 βα14 ψΨΠἢ γρίδγεῃσθ ἰο {6 βίθογβηϑδῃ ; 
8ηα (Παὺ ψ ΘΙ ΟΡ 6 ἀοοβ ἴ ἐπέρπέϊομαίίψ (858 ἴῃ 
ΤὨμογά. 8, 11., οἰοἀ Ὁγ Ὑείδ,, ἀκείλαντας, ὙΠΘΓΘ 
(μ6 δομοϊίαεί ὀχρίαἰη8 προσπελάφαντες," ἀῃὰ 6180 8,19. 
14, 26.), οὗ μπὲπέοπεϊοπαϊίψ ; 88 ἤθγο δῃά 1ῃ Αυγίδῃ 
1η4. 42, 4, ἀσοδέδεικται ἴα τοῖσι ναντιλλομένοισι, 
τοῦ μὴ ἐποκέλλειν ἐν τόϊσι βράχεσι τὰς νέας. 

41. καὶ ἡ μὲν πρώρα φπ υόθ ἔ ἀσάλευτοφ, 
ΤΠ ἐρείσασα, ἰδ ἢοΐ ψ8}} τθηἀογοὰ σα. [10 ἰδ Ὀδίῦεσ 
τρράογοά ὃγ Οτοίυθ. ““ σμπι ρρβιεβοί." τθ ἔγυῖ! 
15, ἐρείδειν ἰὰ ὁῃ6 οὗ [Πο86 νογῦβ ψῃΐῖςἢ, ψ ἢ δὴ ἀοέϊυε 
νοδ αι ΖΟΏΘΓΔΙΪΥ ἀοέϊυο ͵80, βοῃηοέληιοϑ δ οὗ ἃ 
τεβεοοίεαά δ0η86 ὮΥ ἰῃς βυρδιαιίοη οὗ ἑαυτόν. Τδ 
ἐρείσασα [Πϑτρίογα δἰ χη ῆεα8 “ Ὠανίηρ χεὰ ἰ(861Ὁ ἢ 

41, ἔμκινεν ἀσάλευτο. Βγϊοῦοιιβ ΔΡΕΥ Οοτηραγθθ 

ἘΠ οοη)εδοίυγα προσελάσαντες : Δ 80 προσελάσια, (848 Εγησϑῖὶ ἴῃ 
ας ἴαδχ. ἰο}}6 υ.6,} ἰ6 υϑοῦ ἐφ πανίωσι ἀρρυϊεὶομο. 

΄ Ὁ δὺο} ποσάὰδ ἤθνυθ οἤϊεῃ ρεγρίεχοά απὸ ἴοϊϊϑὰ (ἢ ριτοαίεϑὶ 
(ὐππ. Ἅυθ, ἔογ. ἱμρίθηοε, 6 ΕυτρΡ. Ηἷρρ. 1908, εἴδομεν κῦμ’ 
οὐρανῷ στηρίξον : ὙὮΘΓΟ αλοκῃ, τνεἰῖ! οοπιρατοῦ Βαοοῖ. 970 ἃ 1080, 

Ηδῆσα ΒΥ ὃ6 βδοῃ [Π)6 {γ116 ϑεῆθα οὔ ἃ τηοοὶ οὔϑουγε ρϑββαχὸ οὗ 
Ἔδοῦ. Αρδ. 974. νόσος γὰρ γείτων ὁμότοεχος ἐρείδει. ἼΠ6 ΘΙ 
Ἰεαγῃεὰ ἱπεέαμγαξον οὗ ἴῃδὶ επί ρτηδιΐοαὶ ἀγατολ νυ ἢ} ονν ἱποίδ εν 896 
16 ἔγι!α Θ6Ώ86 ; ΟΓ, ἱἦ ἢ ἴδνε δΔὴγ ἀουδί τετοδίηΐησ;, ἰξ πυσὶ ὃς Γα- 
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ΜΙ ΓΩΙ, ΠΙϑδαι6. ργογῶ ροροπαϊ; δηᾶ Το η, 1)υ- 
Ὀίοαας οὈΠοΟΣὶς ἔδο ῬΔΓΒ βεά δι τ8 ΓΣα[15, Ρ815 δἰ ἰϑσγὰ 
ῬΘηαρῖ 1η υπηἀ]8. 

41. ἐλύετο. )Υεί8. δρί]γ οοιηραγεβ Α9ῃ. Ταῖ. 8. Ρ. 
168. ἐπεὶ οὖν τὸ πλοῖον διελύθη, δα ΨηΓρ. ΖΕη. 10, 808. 
ΡΌΡΡΙΒ τι, Τάγοδοη --- ἸΠΠ]|οία ν8185 ἄοτβϑο ἀυτῃ 
οηαοί ᾿ηΐᾳῦο, ΔΏΟΘΘΡΒ διιδίθηίδία αἰ, ἢποίυδην6 

τείχει, ΒΟ ϑτγ δίαᾳυθ ΥἹΓῸΒ τη 18 Ἔχροῃηὶξ ἰῇ υη6 13. 
4.2. τῶν ὃξ στρατιωτῶν βουλὴ ---- διαφύγω. δ βίυ- 

4ίουϑ ψεγο [η6 Βοιηδῃβ οἵ ορβογνίηρ ἀἰβοὶρ]ης, (Πδὲ 
ἴο ἰοβ86, ὉΠΟΘΣ ΒΥ ΟἰΓΟΙΙΤΩΒίβΠΟΘΒ, ὈΓΒΟΏΘΓΒ ΘΟΙ- 
τηἰϊτἰεἀ ἰο ἰΠθη, ψ88 ἀἰϑργδοβθῖα), δὰ ὄνθῃ ριυηϊ δῇ» 
8016. Ὑδογοίοσγα {Π6Ὺ βοιηθέτηθβ ρυΐ {Πρ ἰο ἀεαδῖδ. 
Οα 118 ἀείοδίαθ]θ οουηβ8εὶ ᾿ϑοάάτγμρθ ἰγὺ] ΓΘ" 

ἸΏΔΓΚ8 ἴπαὶ (Π6ΥῪ σουὰ πᾶν ἐδουρῆς οὗ πριδίηρ 
ὍΟΓΒ6 Δα 186 ρΓΙΒΟΠΟΙΒ Ὀδοῦ 4}} οοηάθδιηῃρα :η816- 
λοίοιβ, δηὰ πδὰ {π666 συᾶγάθ, ἰπϑίθδα οὗ σοηναγίηρ, 
{ποθ ἴο {πον {τῖδ], ὕθθη σασιγίης (θῶ [0 {16 ρίαοθ 
οὗ Ἔἐχϑουξίοῃ. πὶ 

4. ἐκκολυμβήσας, ““ ϑυϊλτοϊηρ ουΐ οὗ οἵδ ο ἰΔηά.᾽" 
Το {6 Ἵσχδιηρίθβ δήἀδυςθά Ὀγ ἵ εἰβ., βοῇ! θυβ., δοᾷ 
Κγρκο, 1 δαἀὰ Αρρίδῃ 1, 621, 89., δηὰά Ευγὶρ. Ηϑεὶ. 

43, β. διασῶσαι. ὅ866 [28 ποία ΟὨ νοῦ. 8. οοίῃ- 
Ρατοὰ σὴ νοσ. 41---ὖ. 88, 84. [{ 195 μ]αίη, ἴτοια 
1η686 ψογά8, μα {Π6 σοης ΓΟ 88 1ηοἰ] Πρα (ο ΓΘ» 
Ἰτε μὰς θάατθάγοιιβ σρμλδεῖ, ΟΠ οΗν ουξ οἵ ροοά ν}}} 
το δ]. 

ιοτεὰ Ὁ πὸ (ΟΦ; Ῥαββαρεβ οὗ Τλμονά. το τνᾺ9 ῬΓΟΌΔΟΪ, 
τυσϊτεη Ὁγ (6 Βἰοιοσίαιν τυῦῖϊἃ ἰ᾿να οὔς οὗ δοῦν} ἴῃ ὲδ τοὐμά. 1, 9, 
49. (βροαϊελης οἵ 6 μίαχιυι δ Αἰ μεθ): καὶ κατέβαενεν ἐς τὰ στήθῳ 
ὁ πόνος (ἴμε ρταυσεάο, ἴΠπ6 τηδίϑγ), καὶ ὁπότε ἐς τὴν καρδίαν (1Π8 
δἰοιδοἢ) στηρίξαι, βιεὰ ἐἐεοί , ἰοοῖς ἐξε ροεὲ ἱπ ἐἦδε εἰοπιαοῆ. ΤὨΘς 
τόγὰ οὔθ ὀοσιδ ἰὼ ἐδ δβῆθα ἰῃ ἐπε δηϊΐθης Ῥηγείοίδηθ, Ἡΐρρο- 
εγαίεβ, Αγαίθυθ, δ6. 8 Δριοσίθῃα. 4, 88. ἐνταῦθα στηρίξει ἡ 
γοῦσοςς.ς. ΜΔΏΥ Οἴδεῖ ΟΧΘΔΏΊΡΪ68 ΤΩΔΥ ὃ8 δέει ἰῃ Ἐοοδίιθ. 1 νὴ] 
ΟἿΪγ αἀὰ Ατεΐξοιιβ, Ρ. 2. ἐν κεφαλῇ. τὸ κακὸν ἐστηρίχθη, Τοναγὰθ 
{ἢ ετηοηἀδίΐου οὗὨ ἴτε ἀῦονα ρϑ888ρῈ οὗ ᾿Ξ δογῖ8 (ἢ 6 ΟΙοννΐηρ; Ρα- 
8116] ομδα τᾶν Ὀ6 ἰουηὰ ἠοὶϊ υυπδεγνίοθδθϊθ. ΤὭμογά. 7, 46. (Τ. 8, 
54, 6. Βεἰε!κ.) ὥστε δεινὸν ἦν προσπλεῦσαι, μὴ οὗ προΐδων τιε, ὥσπερ 
περὶ ἕρμα, περιβάλῃ τὴν ναῦν. Ὦ. (68. 672, 835. μήτε περίερμα 
πεῤῥεγαγῆναι ἐάσης, 501]. τὴν ὀλκάδα : Ὑβετα 1 που]ὰ τεδαὰ περὲ 
ἕρμα. 
ΜΠ" δΙΕΠ Ωρ υρ {᾽πε Ιασυηδ ἴῃ (δι Ῥθ4546.6, σκάφος ταϑῦ, ἴ {Ππηϊς, μαναὰ 

Ῥῖδςα, ψἱ( ἢ δοης ργεροβί(ίοῃ, 88 πρὸς ΟΓ κερὶ, θεΐΌΓΕ (ἢ ὙγοΣὰϑ α. ε. 
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48. ἐκέλευσέ τε τοὺς δυναμένους κολυμβᾷν, ἀπορῥίψαντας, 
“« ροιαιηδηάοα (ἢδι {ΠΟΥ ψὨ]οἢ σου] νη, βου ]ὰ 
οαϑί ΘΙ ΒΟ Ιν68 ἢγδί ἱπίο (ἢς 868, δηᾶ ψοῖ ο ἰδηά.᾽" 
ΤῊϊ8 Ογάογ τηυϑῖ Ὀ6 ᾿ηἀογβίοοα 88 τηϑϑηΐ ἴῸΓ [ἢ6 ρῥτὶ- 
ΒΟΏΘΙΓΒ ΟἡἶΪγ, (ἢ6 οΥἶοογα οῃοοϑίηρ, δοσογαϊηρ ἴο ἃ 
σοιημηοη ΡΟΪΙΟΥ, ἰΟ πηᾶκα {τἰ8] οὗἩ [Π6 ἀδῆρεσ δἱ [Π6 
ἜΧρθηβα οὔ {πε ᾿ἰεαϑιὶ νυ Ὁ] 6 |1ν68. 

Αἴἶον ἀποῤῥίψαντας βυ θαι ἑαυτοὺς ἐς τὴν θάλασσαν. 
ἘΣχϑιηρ 68 Ὀοίἢ οὗἁ (ἢς 6] ΠἸριϊςαὶ δηα σοπηρί εἴθ ρἤγαδα 
δΓ6 Ρῥγοάιιοθά Ὀγ ΑἸδθοτί, Υεῖβ., δηὰ Κυρκθ. Τῆδ 
ῬΑβϑᾶρθ τηοϑῖ πηροτγίαπί, 85 105 ΓΔῈ Πρ [Π6 δοί:Οη 89 
Ὑ6}} 88 ([ἢ6 Ρῆγδβ86, 15 ἔγοῃῃη Ατγίδη [ηἀ. Φ4.,, δ. αὐτὸς δὲ 
τῶν στρατιωτών, ὅσοι αὐτοί τε κουφότατοι, καὶ κουφότατα 
εὑπλισμένοι, τοῦ τε νεῖν δαημονέστατοι, τούτους δὰ ἐκνή- 
ξασθαι κελεύει. 
- 44, οὗὃς μὲν 5 οὖς [ῸΓ τοὺς μὲν 5. τοὺς δὲ, ψΗΙοἢ 15 
ΘΓ υ80υ8]. ΤὨυσγ 468 ψουϊά ἤανο τε ίδη ἐστιν οὗς. 

44,, ἐπὶ σανίσιν, οὖς δὲ ἐπὶ τινων τῶν ἀπὸ τοῦ πλοίου, 
ἐς Β0Ι16 Οἡ ὈοΟΔΓάΒ, 8ηἀ βοηθ οἡ Ὀτγοΐκθη ρίθς68 οὔ [86 
5ῃ10ρ. Βιυῖ 1 18 ποί ἐπὶ τινων τοῦ πλοίου, Ὀαΐϊ ἐπὶ τινων 
σῶν ἀπὸ τοῦ πλοίου, ϑ0η16 Οἡ δοαγ 45, απα ϑόπι6 οἡ ἐλίηρσε 
εὐὐδοὴ σαπιε ὕγοπι (ἷ. 6. ομέ ο7) ἐδθ δἠΐρ, Ὡς πο Γα 
ἀϊείδηϊ ἔγοπι (ἢ 6 5Π]Ρ ; ϑρροβα δαῤγ»εοὶς οὐ δοτεβ, δὰ 
ψὨδίονοε οἴμοῦ ψοοάρθῃ τ δοῆίηθ8, βυοἢ 88 [ΠΟΓΘΟ ἈΓῸ 
ΤΙΔΗΥ Οἵ Ὀοδγά ἃ βῃ!|0ρ. ΤΠΘορἢγαβίιβ, ἢ ἢ15 ρου ΓΟ 
οἷα Παέέεονον ((ᾶταςί. 8.), Β45 [Π 6 βΒδπη6 ἀπ. ἱ σ. 0 : 
καὶ ἄρας τι τῶν ἀπὸ τῆς τραπέξης, φῆσαι, Τουτὶ ἄρα αἷς 
χρηστός ἐστὶ, απά λαυὶηρ ἐακο ἢὮρ αην ἐλὶηρ ἐλαέ 
ἐξ Ὡροη ἐδο ἑαδίεο, ἅς., ποῖ ἄρας τι τῆς τραπέξης, 
τ δ οἢ τ ἢ ΒρΏ ΠΥ Πανίηρ (Δ ΚΟη ὉΡ ἃ ρίθοθ οὔ δ6 
1401. Απά {πουρὴ {18 ἰδ ηοοἢ ΤΔΥ ποῖ ὃ6 
ΔΙ ΔΥΒ οὐβοσνθά, γϑοί ἤθσα ἰΐ βθθῖῃη8 ὨθΟθββαγΓΥ, ἴὸ 
δνοϊά ἰδυϊοίοσγ. δέδην τοοηέ " Ὀαϊ ἃ 1{{|60 Ψψἂὺ ἴτοια 
(πὸ Βῆογα, (ο ψὨηϊςἢ ἢο86 ψῆο σου]ά ηοΐ 5 ἢ Ψ6ΓΘ 
ἀτγίνθη Ὀγ (86 {146 ἀροη {π6ὶγ ψοοάθῃ δγίῖο 168. [.1- 
οἶδ, ΒΟΠΊ ΘΟ ΠΘΓΘ 1Π ἢ18 ΜΌΓΚΒ, ΓΙΑΊ 60.165 (ἢ6 Θβοδρα οὗ 
Ῥαὺ] δηα Ὧϊ8 σοπιρδηΐϊοηθϑΌ ἷ ΠΟΥ͂ ἢπά ἰῃδί Ὅγ. 
Ἡδηιπιοηά 8πὰ {6 ,διη Νυϊχαία ῃδ βοπιθ ΔρΡΓθ- 

Ἐ ΤῊ ἰ8 ΤλΔη 9017 ΔῊ ΟΙΤΟΓ Οὗ ἴα ργεβ8, 1 που ]ὰ οοχτοοῖ, 
“λον τοογο." ᾿ ' - 
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ἐπ οὔ {116 ἀϊβεϊποίίοῃ 1 Βανα πιθηοηθά. (Μαικ- 
8Δηἀ.) 
ΤΠ ἰοαγηθά (οιμπιθηΐάῖογ ἢ85, 1 (Πῖηκ, σογγθςεν 

ἀοίογϊηθα {Π6 86η86 οἴ τινων ἀπὸ τοῦ πλοίουι: Και!- 
ποοϊ νοι βυθαια ἀποῤῥηγματων, ΜΆΙΟΝ, Βούνονογ, 18 
ἴ00 ΔΓΕ ΓΆΓΥ ; 8η4 ποιρὴ ἢδ ἀρρ64}8 ἰο Αςἢ]]]. Ταῖ. 
8, 4. (εἰϊ6ἀ ὉΣ Ργίσεθυ8) πολλοὶ δὲ καί ξύλοις ἀπεῤῥω- 
γόσι συμπεσόντες, ἐπείροντο δίκην ἰχθύων, γοεῖ {πΠαὶ ρα58- 
8896 18 ποΐ ἴο (ἢ6 ροϊηΐ, 5ἴη66 ἴξ Οηἶγ ἀδηοίοβ ψῆἢδι 15 
ἤθγα πηοδηΐ Υ ἐμ6 σανίσιν. Κυϊηοοὶ 8150 βιιυαι 5 
ἑτέρων, Μ᾽ ἈΪΟὮ 15 ΒρΡΠ6 4 Ὀγ 106 ϑυγγίας ἐγδηβίδίοσϑ. 
Βυϊ 1 186 ἔοτηογ ᾿πἰογργοίδοη θ6 δἀιη θα, [Π6Γ6 
ψ11 Ὀ6 ἢο οσσδβίοῃ [ῸΓ {{||8 ἢαγβῇ 6} 0818. 

᾿ς 44... διασωθῆναι ἐπὶ τὴν γῆν. Τῇ ψοτὰ διασ. ἰ8 
ΤΊΟΓΘ ἔογοί 6 [ἤδη {Π6 βἰτιηρ]6 σωθ., ἀηά [86 δια 5ἰρη- 
[69 ἑλγοιρσἦἡ. ΓΗΒ νοῦ (οὐ ψῇῃϊοῆ 866 [Π6 Ὠοίΐίθ οἡ 
28, 24..)}) 15 σουηοη οποιρᾷ ἴῃ (ἢ6 (Ἰαβϑίοδὶ γι ίουϑ, 
θυ ποῖ ἔο να ὈΥ ἐπὶ ΟΓ εἰς ΟΥ πρὸς. Ὑγοἰδβιοίη, 
Μαπίΐο, δηαὰ 1, εβηθσ, σίνθ βθνογαὰὶ δχϑιρ]68, δὲ 
φοΡ. Ε' 42. ΧΡ ΘῊΣ δὲ σφοδροῦ γενομένου, καὶ τῆς 
γεὼς περιτραπείσης, πάντα ἀπολέσαντες, αὐτοὶ ἐπὶ τὴν 
γὴν διεσώθησαν, ΜὮΏΘΓΟ, 88 Κυ!ηο6] {ΓῸΪΥ Οὔβοῦναβ, 
(Π6Γ6 18 8 ἐοομέδο ῬΥΏωρηαηβ ἴον διασωθῆναι καὶ ἀφι- 
κεσθαι. 

πὶ Τηΐθ νογὰ, οἡ νῇῃϊοῖι (ἢ 6 ΕἰγοΪορ ἰϑί8 Θρτομ! Οὐδ γ {γἰβο, ξθοιοα 
ἴο σοιῃδ ξῸπ) σάω (οορηαῖε νυ σόω δηὰ σώϑω), ἰο δαῦεθ, ννὮΘη66 
σα Γὼ δῃᾶ σα-νος, δαπιι5, τολοίο, ὈΟΙἢ Ἰῃ ἃ ρἤγϑθῖοδὶ δηεῖ ΠΟΤ] 86 η86, 
ανῖτ ([Β6 ἔόγπιεν οὗ τυ ϊΐο ΠΑ Ὀ6 οοτηραγεά ἴμ6 νογὰ ἴῃ ηυσρβίϊοῃ, 
σανὶς, ΜΥΒϊο ἢ ργΟΡΕΣῪ ἀδωοίοϑ ἃ ιολοίο (δοαηι), 88 ἴϊ οΘοπθ8 ἔγοιῃ 8 
ἴγεα ; [πὰ ἴῃ ἃ οογζίαϊῃ βίαρβ οὗ [πε ἀγὶβ (88 ἴῃ Νεχίοο δηὰ ϑοιῖῃ 
Αὐμογίς8) 8}} ὑοαγε8 ΔΥ6 ὯῸ τογα ἴδῃ {γι 8 οὗὨ ἴγε88 ξογηῃγθά ἰηΐο 
Ῥοδγάβ Υ [86 δαϊοδεῖ, βαννίηρ Ὀαΐηρ ακπονη.} Ηδησα σανὶς ΟΔΙῺΘ 
ἴΟ πηϑδῃ ἃ ὀδαπι, Ὀοαγιὶ, ρῥἰδηῖΐ, δηάὰ, ἤηδΠ}γ, δὴν (ἰηρ πιαάδ οΓΓ 
δοατγάε, 88 ἃ ἑαὐΐ6. Ηδτδ νν6 Σὰν υπαογδβίδηά ὈΥ ἰΐ ρασὶ οὗ {π6 ρίαηζ- 
ὴηρ οὗ 1ἴῃὴ6 νϑϑϑβοὶ. ᾿ 

δια μαϑ8αρῈ8 ἤοῖα οἰϊεά, ἴῃ ΠΙυϑ γαϊίοη, Ὀγ ͵ εἰβ8., ιγ6 τηοϑὲ δἃρ- 
Ῥοσϊία 9 ἃ ϑοιποννῃαὶ οὐγίοιϑ αἰβι!ο ἔγοπη ἰῃ6 Αηΐῃο]. 1, 58. 
«λασθείσης ποτὲ νηὸς ἐν ὕδασι, δῆριν. ἔθεντο Δισσοὶ ὑπὲρ μούνης 
μαρνάμενοι σανίδος. ' ᾿ 

ἑ 

ΨΟΣ,. ΨΥ. 8 
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ΟΗ͂ΑΡ. ΧΧΥΪΙῚ]-ς 

ΨΈΚΒΕ 1. τότε ἐπέγνωσαν ὅτι Μελίτη ἡ νῆσος κα- 
λεῖται, ““ 1Π6Υ {π6η τπηἀογβίοοα οὐ ἰϑαγηΐ (ὈΥ {Π6 1η- 
[οτηδίίοη οἵ {ἢ6 ᾿πῃδὈι84η8) (δὶ ἰἢ6 15]8π4 ννᾶ8 
σ4}161 ΜεὶΑ.᾽ Οἱ {818 Ι5ϑ]δοά 8366 ΟἸανογιβ δία. 
Αηΐ. 2,16. 45 ἰο {6 ορίηϊοὴ {πὶ {86 ΜοΙτδ Πογα 
μπιοηἰοηθά ἰ8 ([ῃ6 Μαϊίδ οὗ ΠΙγγίυμ, (ν οἢ 18. 800- 
Ρογίβαά ὈΥ βοπιθ ψυῖογβ οὐ οϑἰ ΘΓ Υ,)} εἰ 48 Ὀδδη ἰο- 
(Δ}}Ὺ τοί θα Ὀγ (ΟἸανογιυδβ, δολίρον, δηὰ Βοοδδγί ; 
δηά 15, ᾿ηἀ664, ργθροβίθγουϑβϑ ἰο {Π1η]ς οἵ, 

ῷ͵ οἱ δὲ ροι. Τὴ ργς οὗ {ῃ6 Οτϑοῖκβ, δπὰ 
αἰϊογννδυάβ οἵ {π6 Εοιηδη, δοοουηίθα πηρη οὔ 1}} οἴϊιος 
Ὠδίϊοηδ ὈΔΙθαγδη. Τ6 ποῖ Ὀαϊηρ 8016 ἴο βρεδῖκ (6 
ἰαηρσιαρσοδ οἵ ῃο86 σουπίγι68 ᾿ηνοϊνοά 186 1 Ρ]168- 
[1οη οἵ βάρβαρος, δῃά, ᾿ἱπἀεοά, (Παΐ 18 ὈΥ ΠΊΔΩΥ 80ρ- 
Ροβϑά ίο "8 {π6 ρῥυιϊνα 86η86 οὗ (ῃἢ6 νογά. (866 
{Π6 (οπηεηθηίδίογα οη Βοπ. 1, 14.) Βιι 10 ἈρΡρθδγβ 
ἴο 1τὴ6 ΓΑΙ ΘΓ ἴο ἢδνα δὴ Οτίθηίαϊ ογρίῃ ; ΠδΙΊΘΪγ, 
το τῇ Ριυηῖς δεγδον, α δἠοράθονα, Νον ἰ Ὑ)88 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ϑρρτγοργιαῖθά ἴο (8 ηάἀϊροηοιυβ δηα Ρ83- 
(ογὰϊ] ᾿ἸηΠαιδηΐ5 οΥὨἩ Αἰτίςα, ψῇο, ἐο τῃἢσὶγ ΏΟΓΟ οἷν!» 
᾿|Ζρὰ Ὁ Π|οἷν πηθη οἡ {Π6 οἴδιον 846 οὗ (6 Μοάϊοι- 
ΤΆΏΘΔΠ, Δρροαγρά θαγραγίδηβ. Απᾶ {Π6 ἔοσπὶ βάρβαρος 
σᾶ δ Ἰἰθηρίί ἴο πηθδὴ δαυαρθ. ἨδτΓο, ΒΟΎΤΟΡΕΟΓ, 
{Π6 ἴογηι Μγ)Ὑὰβδ ΠΟΓΓΘΟΙΥ ΔΡΡ]ἸΘ, βίηςα (48 (Ἰ  νοσῖιϑ 
[88 8 ον ἢ) (Π6 ᾿πῃΔθι(Δη(5 Οὗ (Πὶ8 ἰϑἰδηὰ γγογα Ομ ον 
οἵ (γι αρίηἴδη ογίριη, δηὰ βδθοπὶ ἰο ἢᾶνα βροΐκϑι 
{πΠ6 Ρυηὶς ἰδηρυασα. ὅδ66 ΟἸυνογ. 00] βυργα, Βο- 
οἰαγί ϑορτ. Ρ. 4090. δηα ΤΙ ρΒί, ἴῃ τὸν 

ᾷ. παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φι αν ἡμῖν, 
“«βῇῆρνϑα ᾿ Ὧ0 {Π||6 Αι ηεβεν: 566 ΝΑ κά ρα 
19, 11. Φιλανθρωπία ὈΓΟΡΘΙ͂Υ βρη ῆθβ (Ππ6 Κι Π 688 
6 ΒΠΟΥ ἴο ΟἰΠΟΙΒ 848 Φ86 Ποὐ θη. ᾿Ανάψαντες γὰρ 
πυρὰν. “ΓὨ5 ΠΡΟΡΕΗΥ β'ρηῃ 68 ““ βοίεηρ ἤγο ἴο 8 
Ργτθ οἵ ψοοά;" ΨὨϊοί, Β6η86 18 ἤΘΓΘ Δβογθ6α (0 1{Π6 
ΜΟΓΩΒ ὈΥ πηοϑὲ τεσθης (οἰηπηθηίδίοιβ. 50 4 Μδϑςς. 
1, 22. 7, 9. 10, 86., δὲν. δ1, θ., Χοη. ΑΔ}. 0, 4, 6., 
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Ψψίγ. ΖΈη. 0, 116. ΑΠἢά ἃ Ἰαγρα ὑγγο ἱξ Ὡυδὲ πᾶνθ 
Ὀθθη ἴο ψΆΓῺ 80 σοΟηΒ: ΘΓ ]6 ἃ ὨΌΠΊΌΘΥ. 

Ουζγ ἐγδηϑβϑίδίογβ γθηάθγ, “" Πσῃιοα ἃ γε; "αὶ (δαί 
ψου]ά ἰἰᾶνα Γοαυϊγεα πῦρ. 

ῷ, καὶ ἄβοντο πάντας ἡμᾶς, ““ Ὀγουρἢ  ὺ8 41} (ο 
- (ὅθε Ῥθᾶγοθ δδὰ Τοῤάτίάσε.) Προσλαμβάνεσ- 
θαι 8:5 η1ῆ65 ἰο 8Κ6 ἐο ὁη6, δη(,, ἔγοιῃ ἰπ6 8α)μησῖ, 
γϑοοῖνο Κιηάϊυ, ὅσ. ; 88. ἴῃ ΡὨΗ]]. 12 ὃς 17. διὰ 2 
Μδ8οο. 10, 1δ. 

9, διὰ τὸν ὑετὸν τὸν ἐφεστώτα. ΤΉὮΪΒ.15 1}] τρῃήογοα 
»Ῥγεϑεηέ ταίη. ὟΟτοίϊι8, Ριβοδῖ.; Βοζα. Ἐδρῇοὶ, δῃὰ 
οἴδογβ, ρῖνα 1{ [Π6 Β6Ώ86 “ 41 ἱηρστιογαῖ Ὧ08 ὈΓΟΙΏ6- 
μαι." Τῇ ννοσγά βίρῃϊ)ῆἔ[οβ [0 ΘΟ 6 ΠΘΆΓΊ, ὍΡΟΣ, 
ἰηναᾶθ, νεχ, πγῦθ. ὙΠΕΥ Ψογα (ἤθη ““ ἐπῳ {6 
ΡΙ11688 ρα τη οὗ τ[Π6 ταῖῃ : βυσῇ δ8 ψοιυἹά θ6 ΚΟΥ 
(0 δβιιοσθθα ἃ νἱοἸδηΐξ ἰϑτηραβί, δα 88 Ὠ0 τογο [ἤδη 
τϊρῆς Ὀ6 εχροοίεα δ ἰπδΐ βθρβϑοῆ. ἀπά {δαὶ {6 Ὺ 
ΜΘΓΘ οοἰά, ΝΘ ΤῊΔΥ ΘΑΒΙΥ ΘΟΠΟαῖνθ, δίηοα {π6γ δά 
ϑν δι (0 ἰδηἀ ἔγοι ἐΠ6 5}. 

8. συστρέψαντος δὲ τοῦ Παύλου ᾧρυγάνων πλῆθος. 
ΒΥ Φρυγ. 18 τηϑδηΐ αἀγὺ ψοοί, Ει ἴογ ἤγίηρ. 80 1 
18 ΘΧρ]αηδα Ὀγν Ηδβγοῖ. ὕλη λεπτὴ καὶ ξηρά, ἘΝ ΟὮ 18 
{{6 ; δἴηςσθ 1ἰ ἀδηοίεα Ψψοοά οὗ 8 ἸρὮΓΟΣ βογῖ, βυοῇ 
88 ὈγΔΉΟΠ 65 δηα ὈοΟιρἢΒ οὗ ἰγθο8 ψῃοἢ ψουϊὰ μα ἢὲ 
ἔον ΚΙ] Πηρ ἃ ὅσο. δὸ Ηϊθγοηγιῃ. οἡ Ηοϑ. 2. (εἰϊοἀ 
ὃγ Υείβ8.) ογθιγῖιη, γι ἀδ8 ἢ γθ88, 8σοδαια ν᾽ γρο ]} Δ, 
αυ5 σΔΏ1η0 οἷ ΠΟΘ Πα 10 ριραγδηίυγ. 1{, ΠΟΨΟΥΟΙ, 
ποῖ οηΪν ἀσηοίοα ἀεαά ψοοά, νιυι ἔνα; πδιηοὶν, ν ἢδὲ 
6 Ο08}} ὀγιιδῆ τοοοά; ἃ8 Ἀρρθᾶτβ ἴοῃθἨἙ ΤΠΘΟρὮσ. 
Η. Ρ.1,. 1δ, 16., δῃὰ οἴδοσ ψγίοῦβ οἰϊθα Ὀγ ΥΥ εἴ8., 
80 αἰἶβο Δρροβί 6] Υ φοῃυραγεβ Χβϑη. Απδῦ. Ι,. 4. ᾧφρύ- 
γανὰα συλλέγοντες ὡς ἐπὶ πῦρ.. ἰο ψ ΠΟ 1 δα ΤΗμπογά. 
8, 111. εαἀϊξ, ΒΕΚΚογ. ἐπὶ λαχανισμὸν καὶ φρυγάνων 
ξυλλογὴν ἐξελθόντες. 
Τὴ συστρέψαντορ, Καϊηοι! οὔδβεγνθϑ, 15 δαυϊναϊοης 

ία συλλέξαντος, ὈῚ ψΠςἢ ἰξ 18 Ἰηϊογρτγοίβα ὈΥ ΟἾγγ. 
δοβϑίοῃῃ. 8, 10 ΠΊΔῪ Ὀ6 ΟὈβεγναα, 15 ἃ ν ΓῪ διρηϊῆ- 
σδηΐ ἰδ), δηΠ δοοοιηιηοάφίοα ἰο [6 δοίίοῃ. 80 

"ΠΑ ἤρχε Ῥεῖβ. δρ.Ὺ οἰϊεθ Ροϊγῦ. Ρ. 1058, ὥστε διὰ τὸν ἐφεστῶτα 
ὥόφον μηδὲ τοὺς ἐν ποσὶ δύνασθαι λων ᾿ 

8 
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Ηοϑγοῖ. (οἰϊοὰ Ὀγ εί8.) οἱ γναφεῖς ἀκανβῶν σωρὸν 
συστρέψαντες τὰ ἱμάτια ἐπὶ τοὺς σωροὺς ἔγκναπτον. 

Ηοτα ΟἸιγγβοβίοπι ἢδ8 {πΠ6 [ὉΠ] ον ηρ 7! οΐοι8 Γα- 
ΑΓΒ: Ὅρα αὐτὸν (561]. τὸν Παῦλον) ἐνεργοῦντα, καὶ 
οὐδάμου θαυματουργοῦντα ἀπλῶς, ἀλλ᾽ ὑπὸ χρείας, καὶ ἐν 
τῷ χείμωνι γὰρ αἰτίας οὔσης προεφήτευσεν, ἀλλ᾽ οὐχ 
ἁπλώς, καὶ ἐνταῦθα πάλιν φρύγανα συλλέγει καὶ ἐπιτί- 
βησιν, ὅρα οὐδὲν τετυφωμενόν “ποίουνται, οὐδὲ περιττόν". 
ἀλλ᾽ ὥστε διασωθῆναι αὐτοὺς, καὶ θέρμης τινος ἀπύλαυσαι. 

8. ἔχιδνα ἐκ τῆς θέρμης ἐξελθοῦσα, ““ ἃ νροῦ (ΒΟ ́ 
δα ἰδῇ σοῃορθαδὶ θα ᾿ἰπ {6 ψοοά, δηὰ Ὀδδθη τοπιονοὰ 
γι τῆ 10}, ἀγρεα Ὀγ 16 Παδί, ογαρί ἴογί," ὅζο. Ἐογ 
ἀτγγ ψοοά δὰ ὑγιιδβῆὴ ἃγα ψΧ6}} Κπονῃ ἴο παγθουγ βιιοὶ 
ΓΟΡΙ68. δὸ Ἀα]]δ, [,05. 20. οἰδἀ Ὀγ Ριηςίηο}}} 
δη4 δΥείβ8.) πλησίον θρυῶν καὶ φρυγάνων ἐκεῖ κει , 
ὑπὸ ἀσπίδος ἐδήχθη, δΔῃηὰ (Οὐδυγία8 (οἰἱδἀ Ὀγ Ἢ εἴ8.). 
ἔθαλπε τις γεωργὸς. ἐν κόλποις ὄφιν ὥρᾳ κρύους" ἐπεῖ δὲ 
θέρμης ἤσθετο, ἔπληξε τὸν θάλψαντα, κᾷκτεινεν τάχος. 

8. θερμιής. δο [μοΐδη, ἡ θέρμη δὲ ἀπὸ τοῦ πύρου. 
Τῇ τοϑάϊηρ οὗ δὴν Μϑδ. διεξελθοῦσα (ἡ οἴ 18 
τοοοῖνοα Όγ ΟΠ δϑῦδοἢ) 18, Ἰηἀ4664, τηοΓα οχϑοῖ δηὰ 
ἘΌΚΡΗΙ; θυ ψῃοίμοσ ἢ θ6 οτα ρσοαπιυΐίηθ Ε Μ|1}] ηοΐ 
πη Πογίακα ἴο ΒΆΥ. 

8. καθῆψε τῆς χειρὸς αὐτοῦ. (ΟΠ ΠΘὨ ΔΙΟΙΒ ἃΓΘ Ὠοΐ 
αυϊΐα ἀσγορά οἡ (ἢ6 αχϑςί 86η86 οὗ καθῆψε. ΑἸπηοβίέ 
4}} ({Π6 δησΙ!οηΐ, 8η4 [ἢ6 Θϑγὶν ποθ ΟΠΘ65, (46 'ἴ ἴο 
ΒΙσΌΠΪΥ 4’ ἸηΔηθΓ 8ιι1 ἰηναάιι," δοϊπεοά ἠῆῇλε μαηά, δῃὰ 
01 1. Βυϊ Η. διίορῇ., Βοομασί, δηά δυΐςογ (([0]- 
Ιονοὰ ὃν οὶ, ϑει8., δηὰ πιοϑῖ γβοβῆϊ ἱπίδγργοίθβ), 
Βίτ ΠΟ 5}γ αγαϊηἰδίη (δὲ [ἢ 6 νίροῖ ἀἑά ποέ δὲίε Ῥααϊ, 
Ὀῦ ΟἹ νΘΓῪ 1η80Πο]οηΐ στουηἀβ ΑὨά 88 ίο (ἢ6 ἴῃ: 
τογργοίδιίοη οἡ ψὨΐοἢ 16 ἀ ρθη 8, 1 ΒΘΘΙῚΒ ΨΘΓῪ ῥΓΘ- 
οΔσίου8. 1 δάμί, Ἰηἀθο4, ἐδαὶ (6 οὐὈβογνδίιοῃβ οὗ 
Βοςδατὶ δηά διιίςεῦ (Τἢ 68. Τ. 2. ρῥ. δ.) δῖα γσϑρὶ οἷ 
ΜΙ) ᾿ραγηϊὴρ, θὰΐ ΠΟΥ ΟΥ̓ ΠΟ τϑϑῆ8 ἈΡΡΘΆΓ 80 
ΘΟΏΨΙΠΟΙΠ 88 ἴο Πηάτ66 τ16 [0 Δρδηάοῃ [ῃ6 σομηπηοῦ 
ἰηἰογργοίδειοη, Οἱ {Π6 διριπθηῖβ [ΠΥ Ὀγίηρ ἴοτς 
ψαγ, τῃ6 ἢγβε 15, [ῃδΐ {Π6 856η86 δοίφοα ψ οι] γοαυϊγα 
καθήψατο ; δῃὰ (δι (Π6 δοίνα νοὶςα 15 ἤδνοῦ 864 ἴῃ 
1818 ϑδη88. Νον, δαιηἰηρ [δὲ (ο 6 τἢ6 οΔ886, ἰξ 
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νΌυ ἃ ηοΐ Ὀ6 8ηγ ἀθφεϊάἀοα δτρτιποηΐ ἀραϊηδὶ {πὸ σοτη- 
ΤΉΟῊ ΓΟΔΟ Πρ, βίηςα πῃ [ἢ6 ΕΘ ]Θηϊβεῖςα) δηε ᾿ϑευρία- 
ΓαΪ 81}]6 βιις ἶσα ἀἰβεϊποιίοη5 θαύνθοπ (ἢ6 ι.86 οὗ 
186 δεῖνα ἀπά τη! 416 νοῖςα δα ποΐ οὐρβοσνθά. τ᾿ 

Βυΐ {π6 ἐγ ἢ 18, ΟΧΘΠΊΡ]68 ΠΥ 6 ἰουπά οὗἉ {{18 
ΘΘΏΒΘ, ΟΓΥ Βοι!οίμ!ηρ {Κα 1ἴ, 1 (Π6 ἀοξέθθ.. δῸ ΑΓΓΙΙΔὮ 
Ἐρίοί. 8, Φ0. τοῦ τραχήλου μου κυθάπτων, Ταϑέοηϊηρ᾽ οπ 
τιν οοἰίαν. Εατῖρ. Ιοη. 1006. καθάψας ἀμφὶ παιδὶ σώ- 
ματος. Πα δεοοπα ἀιριπιθηΐ [ΠΟῪ ΘΙΏΡΙΟΥ͂ 18, ἐπδί Ἔνθ: 
καθάπτεσθαι ςΔῃηῃοῖ ἢάνο (ἢ6 Β6η86 δεῖκχο, δέξο, βῖης6 [0 
ΘΏΪν πιθδῃ8 οαυϊ{ δ οὐ ἀϊοσέογ ἐδ πιογἄθγθ, ὩοΉ ἀοηξίδιιϑ, 
;, 6. [δι {Π6 ψνογὰ 15 ὭσνΟΓ 0864 ἴῃ {6 ρἠνψειεαί, Ὀυὰῖ 
ΟὨΪΥ ἴῃ [ἢς πιογαΐβεηβ88. Βυΐ [ἢ}15 4586 ΓΟ 18 ΘαΌΔΙΪΥ. 
δτουηα 685 τ ἢ [Π6 ΓΌΓΙΔΟΙ ; 845 {π6 [Ὁ] ον ρ᾽ ἐχδπι- 
Ρἰ68. Ψ1}} βῇον. Ροΐγὺ. 1, 10, 14. καθάπτεσθαι τῆς 
οὐραγίας, ἐο ἀπηρ προη, ἀπά πιοίοδέ ἐἠδ γϑαῦ ρσεαγά. 
(απο. 1, 6. καθήπτετο μου ὃ ἥλιος, ἃ8 ΜῈ 88γ, ἑαϊά 
ἐιοίά οἵ, ἑαηπθά. (Οἀαϊθη. (εἰ εα Ὀγ ΕοΘ58. ἴῃ ν.) ὧν ὁ 
ψόφος καθάπτεται. ἨἩδετοάοί. 6, 69. τῇ σευ μάλιστα 
κατάπτονται οἷ ἐχθρὸ. Απηά Βυάδυβ δηὰ (οῃβί. οεἰΐα 
ἔἴτοπῃ Ηογοάοί. καθάπτεσθαι παρόντος, ἰαν δαπά οη, 
δοῖξε, Γαδέθη ὁπ, ἃ8 ἃ Ὀ41Π ἀ065 1ἢ τη Κρ ΔΏΥ οἠδ ἢΐ9 
ὈΓΙΒΟΏΘΓ. ΤΏσ86, [Π6η, ΠΊΔΥ 50 Ἐς 6 ἴο ρῥγονθ {πα [Π6 
ψογὰ ἢΠ48 4130 (ἢ6 ρῃγβιοδὶ 86η86 λαηρ ὄν, ἰαψ λοία 
οὔ: θυϊ (18, ΠΏ 58] οὗ ἃ βϑογρβηῖΐῖ, ἱηνοῖνθβ {ῃ9 
Ιάδα οὗ δέέἑηρ. ὙΠ ἐαϑὲ αγριεοπέ (Ἰ τὸ ἀθβοῦνο [ἢ 
Ὠδῖη6) 18, ἰῃαί {Π6 ψογάβ οὗ δι. 6, ἔπαθεν οὐδὲν 
κακὸν, ὉΪΔΙΏΪΥ ρῥζονα ἰΠδΓ Ῥδὺ] δα ποί Ρθϑθη βθἱίεδη. 
Αμά 1 ρσταηί, (Πδ 1η 84 (ἀ581.8] Ὑ ΟΣ (45, ἴογ ἴῃ - 
ϑίδησο, Χοπορῆ. Αη. 1, 8, 14.. οὐδὲν οὐδὲ τοῦταν παθεῖν 
ἔφασαν) [ἢ}}5 τηῖρσῃξ ἤἢδνα βοη]α ἔογοθ (που ρἢ ὄνϑῃ ἴῃ 
ἐῃ686 {Π6 σΟΠΙΓΆΓΥ 158 ΒΟ0Π16[1Π168 ἔοι ἴο ἢανο μ᾿]8 66, 
85 Χοη. 6.1, 8. ἐξέφερον ὡς τεθνεῶτα ἦν δὲ οὐδὲν πεκον- 
βώς). Ὀπΐ ποῖ ἴῃ δὴ ΗοΙσαϊκείοαὶ 8Π6 δογιρίυγαι ομθ, 
Δα σοΟΓΙΔΙΏΪΥ ποῖ Ὺλδγο; βίποο, ἴτομι (86 Ῥοϑιίίοη οὗ 
ἐῃ6 οἴδυβ6, δηά {Π6 ψἢο]6 σοπιρίοχίοη δηά αδἱγ οὗ (Π6 
ΠΆΓΓΑΙΊΟΏ, ἰἰ 18 ρἰαῖπ, ἰπαὶ ΓΚα Ὀ6]:ονοα Ῥαὺ] νγ88 
1, διά 6 σουϊὰ ποΐ ΡῈ Ἰσπογδηΐ 8ἃ85 ἴο ἰδ Ταεξς: 
Ιπάφροά, παά ἃ βογρθηΐ οἠἷγ τυομπά ἐν Δρουΐ [εἷ5 
δδηά, δῃηὰ ὕδθη ἀδϑηῃβά 1ηΐο {Π6 τε Ὀείογα 1{ ςουξά 
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ἢανο ὈϊΠίθη πα, (παῖ που] αν Ὀδοη ἴοο ἱποοῆϑι- 
ἀσθγαῦϊα ἃ οἰγουμπηβίδηοσ ίο ἄθϑοῦνο πιϑηςοη : δηά Π{{|6 
ψου α [Ὁ παν θΘθῃ ἴο {86 οσγοαϊ οὗ Ῥαυβ Ὠυπιαηίν. 
Βεβίἀθϑ, 16 ῬοΙβοηουβ νΠρΡ6Γ8 οἵ 1] δηὰ Αὐτίοα ἀ0 
ποῖ, {6 Βο6 ΒρθΟΙθβ οἱ ΠΑΥΓΏ]688 8η8 5 ΨΊΓ 18, 
ὙΠ διουηὰδ 8 ῬδγβοΟμ 5 δηΐ, υΐ ἀδγὶ Ὡροη δηᾶ 
δὲ (ἤδπὶ αἰ οἤσθ, 8η6 Κεορ ἔδβί μοὶ : δηὰ πογὸ {ἢ }8 
ΒΘΘΙΩΒ {016 ἀ ὈῪ τῇς τποτ8 κρεμάμενον ἐκ τῆς χειρὸς 
αὐτοῦ, δὰ τὐτεῖν υπογ 106 ῥγοβθηϊ οἰ ΓΟ ϑύΆ ΠΟΘΒ 
16 νἹΡῈΣ ψουϊὰ τακΚε ἃ ἀδϑρογαίθ ἀθίδηςθ, {πη ΚΊῺΡ 
᾿π]86 1} διἰίδοκοά, Βοβϑιθβ, τὲ ψουϊὰ θ6 ΘαβΥ [ἴῸΓ {{6 
Ὀγβίδηαογβ ἰο Κῆονν Ποῖον ῬδῸΪ ψγὰ58 Ὀϊ (6, οΓ ποῖ; 
δΔηἋἀ 848 {ΠΕ Υ ἐχροοϊοα πϊπὶ ἰο Ὀ6 561Ζοα σι σοηντ!- 
8108 δΔη4 ἄτορ ἀονῃ ἀεαά βυΔἀ6Ή}Υ, {ΠΟΥ πηυδὲ ἢανθ 
Ὀδδη ΨΕΓΥῪ 876 {πὲ ἢ6 νψὰϑ Ὀ(οη. Βυϊ (48 1 Ροῖογα 
8814) ΓκΚ6 ον:άθπε ν θ6]Ιανοβ (δῖ ῬαῈ]} τγὰ8 Ὀ11, δῃηά, 
ΒΥ Ὠινίπα ᾿ηἰογροβιίίοη, 88Εγοὰ πὸ ἤᾶγπὶ ἔγοπι 1ἴ. 
νι {πΠ6 ψογάβϑ ἔπαθεν οὐδὲν κακὸν ἃΤ6 4 ῬΟρΡυΐΪδῦ δπὰ 
1Ἰατοί!ο8] [ΟγπΊ, βίαι ϊαῦ ἴο οπα ἰῃ οὺγ ον ἰδησυδρθ, 
δΔηα 5: η"ν τΠαὶ πὸ λαγηι σαπιθ Ο ἐξ: ᾿ΏΪΟἢ δαρροξδεα 
ἐλαΐ ἠδ τυας δέ. Αὐτά [Π6 βδογοά υτὶίοσ Ἐμουρσῶς {15 
οἰγουπηϑίαποα οὗ βυηοίοηΐ ἱπιροτίϑησθ ἰο ἄδϑογνα γ- 
εογα!ηρ᾽, 8ῖης6 10 ρτονβα (6 ρῥτγοϊδαοίηρ σαγα οὗ {Π6. 
ἉΠαίρΙΙ ονεγ Ῥαυ], δἀῃὰ ν)88 8ἃ [Ὁ] πθης ΟΕ {86 ῥτγο- 
τη ἶβα τηϑάς [0 (Π6 Αροϑί|65, (Μαζγκ 16, 18.) ὄφεις ἀροῦσι 
καὶ οὐ μὴ βλάψουσιν αὐτοὺς. 
ΜδηΥ τϑοθηῦ (οηπιτηοπίδίογβ, ἃ8 Μ|σἢ 6115, Κοβθη- 

ΤΌ] ον, Βοοδαγί, δα Κυϊΐϊποοὶ, {πηκ (παῖ {Π6 ὙΙΡΟΓ 
ταῖρι Ὀἰί6 Ραυ], γεῖ [Πδ0 11 νγᾶβ ποῖ γθβ}ν ἃ ροΐϑοι- 
Θὺβ Οη6:; {πουρῇ {Π6 Ὀγβίδηἀοιβ ἱπουρῃξς 80, Βυΐ 
[Π18 18. ΤΊ6Γ6 8} ροβι(ἴοη, δη ᾿νοΙ ν 68 δ: δχίγοιῃθ ἐπὶ" 
ΡτορΑὈΙ ΠΥ. ον οὗ ἐλαΐ [ποὺ σοι] βοάγοοὶν δ6 ἱρ- 
Βούδηῖ. Αηά  η βοῇ οδ868 8}} θαυ θαγίδηϑ ἤανα οῆ- 
ἀεΥι βαρσδοῖγ δηα ἀἰβογί πιϊπδέίοη, στοαίογ, ἰηάθοά, 
Ἐθδη (πδι οὗ ΔῺΥ πϑίυγα! δι. Α5 ἰο ἴπ6 δυϊβοσγίγ οὗ 
ΒΔ211}, το ᾿ς (π6 ἀθονο Οοιηπηθηίδίογβ ἀρρεαὶ, [6 
οἷν αὐδμάες ἴο {Π6 παγταϊίοη, ἀῃὰ δὲ ποὲ νετῪ ἀσου- 
σαϊεῖγ. Ἠδ β6ὺ8 ἃ νἱρθγ ψουῃά 1156} δτουπᾶ Ῥαι}}8 
Ν ἴὰ οῃΐπ, ᾿εϑϑῖο ἐρβᾶ δνεγγιιποδηδα ρὲ Ὠδαπὶ ργοιίὶ νἰἀείυσ. 
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ΠΑ 88 ἢ6 νγῶβ ραιπογίηρ βιἰοκβ. Βυΐ 6 ἄσαβ ποὲ 
Θηΐογ 1ηἴο ραγίϊου δγβ. 

4. τὸ θηρίον. ᾿ΗΐδΒ ψοτὰ ἰ8 υ864 ποΐ ΟὨΪΥ οἵἉ Ἀεδϑβίϑ 
ΡΓΟΡΘΙΓΙΥ 80 “8164, Ὀὰΐ βεγρθηΐβ, δηά 1πἀθοθαὰ βϑοιηϑ 
φρκαν Υ͂ ἴο τηθδη δὴν δὲξέης ΔῃΪπηα]. ὅδο Ατίβίοί. ἀθ 
γα. δβου τ. (οἰϊοα Ὀγ  εἴ8.) ἐν Κρήτῃ λύκους καὶ 

ἄρκτους, τοὺς τ᾽ ἔχεις, ὅμοιος δὲ καὶ τὰ παραπλήσια τούτοιρ 
θηρία οὔ φασι γενέσθαι, διὰ τὸ τὸν Δία γενέσθαι ἐν αὐτῇ. 
ΤῊ [εἴη ϑόγεσ, ζεἰϊ, ν ὨΪΟΝ σομηεβ ἔγομι [86 βϑ)8 
ΒΟΌΓΟΘ, ἢδ8 [ἢ}18 ὈΓΙΠ ΕΝ δἰ σηϊβοδίίοη. ΕΧδιΏρ]68 οὗ 
θηρίον ἴον 8 δογρεπέ δῖ δἀἀυοσοά ὈὉγ ο, Ὑ εἰϑέείη, 
δηα οδεγβ; 6Χ. σι. δια. θηρία καὶ τὰ δάκετα ἔχινες 
φαλάγγια ὄφεις. Απά 80 αδἴοη δηἀ (ἢ οἵδε Μεάϊ- 
8] τγιΐογβ 86 ΤΠοσίθ, ἰ. 6. το! ςἰηθ5 ἴο οὐχ [ἢ 6 
μ116 οὗ ἃ βεγρϑηί. 

4. πάντως φονεύς ἐστιν---εἴασεν. Τὴ ἰτοδίϊηρ Οοἡ {ἢ 686 
ἜΟΓ8, πιδὴγ ἰθαγηθά (οιμηδηίαίοῦβ Βθθη ἴο ἢᾶνα [ὉΓ- 
ποϊίζοη ὃν τολοπι (ΠΟΥ ΘΓ ΒΡΟΚΘη : οἰδογν δα {πον 
ψ ΟΣ] ἤν 8660 {Ππδὲ {Π6Υ ἃΓΘ ἴο "6 ἰπέθγργοίθα ρό- 
»είαγέἐθ», δὰ Ὧο τοβηδιηθηΐβ ἴο ὕ6 δνβη (ῃουρβὲ οἵ; 
[ δανογί ἰο {Π6 ἱηρθηΐουβ που οὗ ΕἸβηθσ, (αἀορίεοά 
ΒΥ αἰπηοβέ 411 (οπιπηθῃίαίοῦβ βίηςθ ἢ 15 {{Π|6,} ΠΑΠΊΕΪΥ, 
(ἴο υβ6 {π6 ψογὰβ οὗ οάάτ.) {Πδὲ ““{Π6ν σοποϊιάοά 
παῖ Ῥα] ννὰβ ἃ τη γάθγοσ Γδίθπο ἤδη σΌ ΠΥ οὗ δὴ 
οἴδιοσ σγσίπιθ, θθοδιιβε ἴΠ6Υ βὰν [ῃ6 ν]ρΡ6Ὺ ΠδηρΊηρ᾽ Οἡ ἢ 5 
Ὠδηά," νῃϊο [πογοέογα ποὺ Ἰυἀρεά ἔο ἢᾶνα θδϑὴ {Π6 
οβοπαϊηρ; ρᾶγί, δοσογάϊηρ ἴο 1[Π6 τυ]. ν οἢ (48 ἢ6 
δῇῦονβ ὈῪ πΊδὴν ουμουβ δηἀ οηἰετγίδιηἰηρ ἰπϑϑης 68) 
ΡΓΟνΑ]οα τοῦοῖ δπηοὴρ τἢ6 δηθδηΐβ, (παι ΡΘΓΒΟΙΒ 
ψ ΓΟ οἴθη τοι γΚΆ Υ ρυπὶθῃ θα 1η (Πδὶ ραγί οὗὨ (88 
θοΩγ ψ οἷ ἢδἀ ὈΘοη ἐς ̓ π 6 α 1416 ᾿ηβίγιπηθηΐ οἵ 
{πΠ6 5δἰη." Βϊΐ 118 (1 τϑρϑδί) βθθῃ8 ἴοο γϑῆπϑα ἴοσ 

Ὁ 866 ΒρΡδηβείπι οἡ (8]}1η|. Η.. οὐ (ἐσ. 64. ΟἿδ τῆϑυ 8150 ἰηβίδῃοα 
[16 σα868 οὗ Ταηίυϊυβ (8666 ὅ.Πο]. οἡ ἤοτῃ. Οὐ. Δ. 5688. ψνΏοΓα ἴον 
συνεσθόμενος τεδὰ συνεστιώμενος) δῃὰ ΤΙίγυΒ. 866 Ηδτγαοὶ. Ῥοῃΐ, 
ΑἸΙερ. Ησμ. ρ. 438. Ἠδποθ νὰ τεδὰ ἴῃ Ρ]αυΐ. 1, δ, 12. Ἠογμηίηεθ, 
υὶ ρμεβίδηίϊς, φυΐϊαι6 διιδου]ίδηί οὐ τΐμα 81 Π)60 δ ἰ[Γαῖι ]ἰςοαΐ, οὐ- 
Πο8 μοῃάοδῃϊ (ὐεδίογεθ ᾿ἰηριυ ΐθ, δυάϊἴογεβ δυγίθυ9. Τῆυδ ἱποθε νΠῸ 
τονδὶ θα βοογοῖβ ἴο Δῃ δεν δα {πδῖῦ ἰοηριιε5 εἰ ουἵ, ΟΟἸΠΘ,8, ΟΥ 
(ἢσδα τῖῦο δυτγίοδίοι [αϊ96 θυοῖκ5, μδα {πεῖν παηά5 οευἱ οὔ, (δες Ὠιο- 
ἄον. 8,ς. 1, 71. δηὰ ϑυεῖ. ΟἸαυά. ς. 15.) Αμὰ ἤοπι 1 Μδος. 7, 47. 
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1η6 γγϑβϑθης οοσσδϑίοῃ. ἘΠῸ 88Π|6 ΠΊΔΥ ἈῈ 581 οὗ 
ΗἩοἰηβίιι3᾽5 ἴΆηοΥ, (δὶ [πἢ6 Ὀοΐης ἐχροβοά ἴο {π6 δὲἴ6 
οἴ ἃ βογρεῃΐ ψ8 ἃ Ῥυη,θπιηθηΐ οὗ τουνλάογ ; ἐπουρῇ 
{ἢ168 16 αἰυάεά ἴο 'πΠ α ΗδρὈ!ηϊσαὶ ραβϑαρα οἰϊοα ὈΥ 
γγεἰδβίοίῃ ; ἡδιηοὶγν, (ἀοιηᾶγα ϑοίβ 1, 14. οεἀϊί. αρεοη- 
56}}. 8ἐἴοηθ γνοοίοηάι8 δι ἰῃ ἢδπηπ)αβ ἱποὶαϊξ, δυΐ 
ἃ ΒοΙρομία ἰϑαϊτυγ. ΓΓΠ6 884Π16 ΘΘΏΒΌΓΘ 18 ΡΡἤσδΟΪα ἴο 
(δ! οὗ (ἰδιηοσγ., Βοοϊαγι, Υ οίβ., Μδἷγζξὶ., Ῥρᾶγόθ, Ἀμά 
Κυΐποοὶ, ψῃο τηάἀοτγβίοοα ὈΥ {Π6 κα δικὴ [π6 Οοαάε58 
9 ὕιμέϊοο. [1 15 ἴὴ ναΐῃ (Πδΐ {Π6Ὺ ΠοᾺΡ ἰορδίογ ρ88- 
Βα 288 οὗὁἨἉ [π6 (Ἰ]αββὶοδὶ νυ οσβ ψ ογα (Π6 φοαάε85 Δικὴ 
15 τηρηἰοη 4; Βῖπη66 ϑιι6ἢ ρῥιοοΐβ Ψ}Π ἠοῖ ΔΡΡΙΥ ἴο ἐπε 
8486 οὗ βαιθαγίδηβι. ΤΠῸ ψοσγὰ τοῦδ Ὀ6 το ἰὴ 
(ῃ6 σοπηοη δοςορίβιιοῃ “ 2έυϊπε 7μϑέϊοο, (Π6. 8 
Οοά.᾽" Τῇα βιιάρηϊξ, ἴοο, ψ1}} οὔβογσνα (ἢδὶ [ἢ6 Ὠδηγ68 
οἵ νἱγίυ68 δηΐ νίσθαὲ οἴζβη σᾶγγὺ ὙΠ ἢ {Πδὰ {Π6 ἀγι]- 
οἷθ. θη {ΠΟῪ 86], ““ σογίδι ΗἸΥ 6 18 ἃ τη γάσγογ," 
ἰΏΠΘΥ 86 ἴο ᾶνθ γϑαϑοηθα {πι|8: 1)16 ἢ6 ΒΏγαὶν Ψ9|}}, 
δηᾶ ηο ἀουθι [Ὸγ βοῃηβ οὐἹπηθ ψογίῃυ οὗ ἀφδίῃ ; δῃηά 
ρσοηβιάἀοτηρ {πᾶὶ ἢ6 88 ἴἢπ8 ὈΘΘῺ τοβοιθα ἔγοηι 
{ῃς 4ν5 οἱ ἃ Ψδίεθγσυ σγᾶνθ, δηὰά Ὀγουρῇξ ἤογα ἴο 8ι- 
ἴεν ἀθδι], βα γον τἤθη ἢ 6 πιδὲ θ6 ἃ πηυσάθγοσ. Ετοπι 
δοῖῃβ (ἰαβϑίσδὶ ραβϑϑᾶρεβ δάάιισθὶ Ὀγ Οτοίίι8, Ρεΐ- 
οδυ8, δΔηά Υ εἰβίθιη, 1{ ἈΡρΘδγβ [δὲ (Π6 δηςΘηΐ8 ῃδά 
8. ποίίοη {πᾶΐ 1)᾽ν!η6 10 8016 6 βοιηδίη68 ἀθ]  νογϑά οσὲ- 
ΤταΪ 88 οὔἱ οὗ ἀδηρογβ, ἴῃ ογάϑσ ἴο γϑβοσνα ἐἤθηι ἔος 
Πδανίθῦ οδἸ Δι Ώ 1168, 8η ΒΕΝΘΓΘΓ Ρυ ΙΒ Ππηθηΐβ. 80 ἴῃ 
δη Ερίργδίῃ, οϊθὰ ὈγῪ Οατοίβ: Εἰ μὴ νῦν σε μεθῆκα 
θανεῖν, ὁ ρον, ΩΝ ἄλυπον Νῦν ἔφυγες" σταυρῷ δ᾽ ἴσθι φυ- 
λασσόμενορ, ΝΟ 6δέ ἰδία δαέμς ἑαπέϊ, φιιοά πιότέο πορα- 

πὰ Ηεχϑοϊ. Ῥοηξ, ννὲ ᾿βάγῃ [πὶ Ἰερ 5]αΐοτγβ υϑθὰ ἴο ογάδγ (ἢς μαηὰ οὗ 
Ῥαγγίοϊ 65 ἰο ὃς οὐ οἰ; δηά {ΠΟΓΘ ΌΓΟ πη ΓάΟΓεΓΒ τ ἢ νν6}} ὃς γιι- 
πἰϑδὰ ἴῃ ἴΠ6 λαπά, δοοογάϊωρ᾽ ἴο [πὸ Δ]]υβίοη οὗ 15. 1, 15. αἱ χεῖρες 
αἵματος πλήρεις. ΑὩά {ΠἸεδα ννεγε βαϊὰ ἴο θ6 οὐ κάθαροι χεῖρες, 
(Εἰ5ηεν.) 

ΤῊς δὔονα ΓΘ ΔΓ 8 ἀγ6 δα Γαι εἶν ἰηροηίΐίουδ, δηὰ ἰη ἃ οογίδίη νίουγ 
θοῦ υηϊπημοτίδηϊ : δης ἴ τνου]ά αἀὰ {πᾶ {{||8 15, αἴ μγεββθῆξ, ἃ ρεϊποί- 
Ρ: οἴἴθη δοίεὰ οἡ ἰῃ {π6 δα] ποἰν. 1 Ζειῖ οουπίτίοθ οὗ {πε Εαϑῖ, Τυγ- 
εγν Ῥεγοία, Ηἰπαοβίδη, Ῥεκίη, δἴδηι, Οἰ ατ, δηὰ ἄαμδη. Το ἴες 

ἑαἰϊονῖς ΒΘ6ΠΊ8, ἴῃ ([18 Γεβροοῖ, Ὠγογα βιγι Κίηρ τὸ τὴ 86η965, δη 
τποτοΐοχα πλοῖα δήδρίοα ἴο ᾿δίαϊ'ς πιαπηεγβ δηὰ [εβ]ΐη 9, - 
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ἐμ είμηξὶ, στα δὲ ροπὲ ραγαία ἐϊδὶ, Το (Π]5 4130 
ὝΠ6ΓΘ 18. 8η 8}π|8ῖοη ἴῃ ῬΉ1]ο ὦ, ὅ08, 85. (οἰεα Ὀγ Ῥεΐ- 
σουβ δῃηὰ  εἰβίοϊῃ,) δόξω γὰρ οὐ τοῦ σωθῆναι χάριν 
ἀφεῖσϑαι μᾶλλον, ἢ τοῦ βαρυτέρας ἐνδεξάμενος συμφορὰς 
ἐπισημότερον τελευτῆσαι" δηἋ Ῥοίγου. 81, ΕΥρὸ τὴ8δ ἤοῇ 
τα ἴογγα ροίυϊξ ἤδυΣΙΓ ὃ ΠΟΉ Γαΐ} οἰ 851 105 
σσοίθυ8 πᾶγθ. ἮΝ οἰϑίϑίῃ, ἰοο, γοΐϑιβ ἴο Ατηοβ ἃ, 190. 
΄οη.1, 7 ὅς 12. δ8μ. 2, 20. οι. 9, 17. Βαβι 68. (85 
Βοσπατγίὶ οὔβογνθβ) 1 νγᾶβ {δ ορίηΐοῃ [πὲ ρστγοδί οτὶ- 
τ πὰ 8 86 οἰζθῃ Ρ(}5Π64 Ὦγ Ὀοίηρ 18 1 νῇρΘΓ8 ; 
88 Εςο]. 89. 89. (ογ 88.) 8 Αἰπδη. Η. Α. 10, 81, 
ἐκεῖνο δὲ τερατεύονται, Φαίδεσθαι μὲν αὐτὴν τῶν ἀγαθῶν, 
τοὺς δὲ ἀσεβοῦντας ἀποκτιννύναι. ὟΝ οἰβίοίη, ἴοο, 84- 
ἀυςθ8 δὴ οσχίγαςξ ἔγσου ἃ δΌθη1 68] ΨΤΙΘΓ Ψ]1ο [88 8 
δίοΙΥ οὗ ἃ τηυγάογον Ὀϑίηρ Ὀὑἱίοη ἰο ἀδαίί ὈΥ͂ ἃ 861- 
οηΐ. Ὁ τὰς ὁς 

" 4. δὴν οὐκ εἴασεν, ““ 48 πσί βιυβδγοα Πἷπλ ἰο }ῖνα : 
[8 (85 Β6Ζ8 ΟὈΒΕΓΥ68) τοράγαάϊηρσ' (ἢ6 τηΔη 88, ἴῃ οἷν 
ἴεοεῖϊ, αΑἰνθδάυν ἀδδά. Ἂν ᾿ 

6. προσεδόκων αὐτὸν μέλλεϊῖν πίμπρασθαι, ζε. Τἢαδ6 
ΟΓάβ Δοσιγδίθ ιν ἀθβοῦθα ἐδ6 ἔνο βίαροβ οἵ {ῃ6 
δγιηρίοτηβ ψ σῇ [ὉΠ] οἷν ἴα Ὀϊ6 οὗὁὨ ἃ Ῥοϊϑυῃποῦϑ 561. 
Ρεηῖ. Τῇ ἤγβι ἴθγῖη γαργοβθηίβ [Π6 ἔδνογ, ἰῃΠδιητοδ- 
(ΟΓΥ͂ ἰΠΠΟἿΣ, δῃ 5.6 }}1πηρ' δ δ80 ἸὸςΔ8]. (ἤθη ρθηογαὶ, 
ὙΠ Οἢ Βυροσνθηθθ. Τῆι8 Π)]οβοογ 468, ]. 6, ΒΆ}8, ἰδὲ 
{Π6 Ὀϊεοπ ρᾶγί ἱπηιηθαἀϊαίθ Υ βυν6118.. Απα Νιοδῆδοσς 
ΤΠογ. 240. (εἰς Ὀγ τοι.) φλύκταιναι ἀραιαὶ οἷα πυρι- 
κήτοιο χροὺς κλαδάωσιν ὕπερθεν' (ἡ ἢ] Οἢ 56 615 ἰτηϊ δἰβά 
Ίτο Τ Ὠπογά. 2, 49. ψῇεγο ἢθ ἰγϑδίβ οἵ [6 ρίαριϑ δὲ 
ΑἸΠ6Ώ8, καὶ τὸ μὲν ἔξωθεν ἀπτομένω σῶμα, οὐκ ἄγαν θερ- 
μὸν ἦν, οὔτε χλωρὸν, ἀλλ᾽ ὑπέρυθρον, πελιδνὸν, φλυκταίναις 
μικραῖς καὶ ἕλκεσιν ἀξηνθηκός.. Αηά Βοοβαγί σοῃῆγιηῃ 
{18 ἴτοπι Ραυϊ. Ζρ. κυ ὃς Ανσοηηδ. Ῥεγϊοθὺβ δηά 
ΤΓΠΠ]δΣ οἰ Τλισδη 92, 741. 5ο4. ; δῃά Εἰβῆδὺ ἔννο μ88- 
5806 8 γαῖ τῇογα δρροϑίίθ, ἴτοπῃ [λιοίδη. })105., 4... τὸ 
δῆγμα βίαιος, τὸν ἰὸν παχὺς, ὀδύνας μὲν ἀλήκτους ἐπάγων 
εὐθύς ἐκκαίει τε γὰρ, καὶ σήπει καὶ πίμπρασθαι ποιεῖ" 
καὶ βοώσιν ὥσπερ οἱ ἐν πυρὶ κείμενοι. δῃηὰ 4]14η. Η. Α- 
8, 18. εἴ τὶς αὐτοῦ ψαύση, ὅγε ἔτι καὶ μᾶλλαν πίμπρατξαι. 

. Βοίὰ 18 δῦονθ ϑυμιρίθηιδ, Θβρϑοίθ!Υ (ἢ6 ἰφίέθγ, 
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ᾶῖα ἱϊΠυδίγαίο ἃ ὈΥ βοπιθ ἰθ ογοϑῦηρ ΟὈΒογνϑ 08 ΟἿ 
{Π6 ϑγπιρίομῃβ βυσοοροδαϊηρ (μ6 Ὀ1ΓῺ6 οὗ 4 βορϑηΐῖ, τϑ. 
σεηεγ γοοογάθα Ὀγ (δαὶ δηἰοιργιϑίηρ δχρίογοσ οἵ {Π6 
ἔοτεεί, δῃὰ δοσυσζγαῖθ πδίυγαϊ δι, Νίσ. ίδοσίοῃ, Ὑῃοξθ 
ἰοδείποΩΥ ἴο ἐδ αἰπηοκί ἰπιπηούϊαία δαί σδιιβοά Ὁ 
{6 ἀαγία ἀϊρροά ἴῃ {6 ὕ)7ογα!! ροΐβοῃ 18 οοηῆγηγοα '»ὺ 
ψδὲ ΡΙΩΥ βαγ8, 1. 11, ὅϑ. οὗ [Π68 ἀαγία ψὨΙΟΝ {86 
ΒΟΥ ὨΙΔῊ 8 ὅλααῖᾳ ἀϊρροά 1:π νἱρογ᾽  υ]οοά, ““πηογίοπι 
1Π|ςο δἴσγυηι Θ᾽] ἰδοῖυ.᾽} 

6. θεωροῦντων μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινόμενον. ΤΠ] 5 
οἴδυβε, ψηϊοῖ 159 Η6]]Θηἰβι10 41 ἴῃ 118 ἜΧΡρΡΓΟβϑίοη, 6Χ- 
8. σοοιτοβροπάβ ἰο (Π86 ργοοθάϊηρ ἔπαθεν οὐδὲν 
δηά οσοπῆτγιῃβ (Π6 ἱπίογργοίδοη ρον ἀοδία! θα. Εὸνς 
ἄτοπον 4068 ποί δ αὐ δ (88 βοῖθ σοηάογ 1() αδειγάμωι, 
οΥΓ ργιῆι, οὗ ἑπμεοίέμηι, Ὀυϊ γαῖῃογ ἑμοομιηιοάμηι, πεα- 
ἵμηι; 88 ἴἴ 18 υηάδογβίοοα Ὀγ ΒοζΖα, Ριβοδίον, Ῥγίοβοιιβ, 
ΕἸθποσ, Κυρκο, 8δηα Κυϊηοεῖ: ἃ βθῆβθ 1η ψῃϊοῃ 186 
ψεογὰ 8 οἴἴθη υϑοά Ὀγ τηράϊοαὶ ψΣΙίοτβ, ῬΓσδοι5 ργο- 
ἄυοοβ δὴ Ἔχδρ 6 ἔσγοιῃ Ἠδγοάϊδη. 4, 11, 7. οὐδὲν ἄτο- 
πὸν προσδοκῶντες : Δ Κγγρκα οπῃο, ἵγοπι 9Φοβορὲ. Δηί. 
4, ὅ, τοῦ μηδὲν κατὰ τὴν ζὰον παθεῖν ἄτοπον. 866 ῬοΣΙ- 
Ζ08. οὐ Ζ ]1Δη. Υ. Η. 2, 8. 1 αἀὐά ΤΠυογά. 2, 49. καὶ 
“πνεῦμα ἄτοπον καὶ δυσῶδες ἠφίει. . Ῥαυβδῆῃ. ὅ, ὁ, ὅ. τὸ 
ἄτοπον εἶναι τῆς ὀσμῆς. ΡΙυί. (68. 40. τὴν ἀτοπίαν 
τῆς διαίτης. Αρρίδῃ. 1, 888. ἀτμῶν ἀτόπων γενομένων, 
ποχὶΐδ υαρογίδιι5. . ΑἸ ἰπ {818 586η86 (ἰδβίβ]]ο 6}}5 υἱ8 
1 οἴη ὀσσιυζγβ ἰπῃ Ηἱρροογδίθβ, δῃηά ἰ8 «Ἶβο ἰουηὰ ἴῃ 
Ὦ. (88. 744., 64. (οἵ ψνδῖθυ,) δηά ἢ ϊοη. Ηδίὶ. 677. 
(οὗ ναίοτ). 

6. μεταβαλλόμενοι, 85εἰ]. τὴν γνώμην. ΟΥ̓́ {Ππ|8 ἴογτα 
ὨΠΠΉΘΙΟΙΒ ΘΧΘΙΊΡΪ6Β ἅτ δἀἀυοςθα Ὀγ ΑΙΡετί, ἮΥεῖ- 
διοίη, Κγρῖκα, δηὰ Μυηίῃο: {Π6 πηοβῖ ἀρροϑβιὶίθ οὗ (βοπὶ 
19 Χοη. Ηϊβί. 4, 8, 18. τὴν πολιτείαν ἐ Ἀήβελα ἠγούμην 
εἶναι, καὶ νῦν οὐ μεταβάλλομαι. 

6. ἔλεγον Θεὸν αὐτὸν εἶναι, “«“οοϊἃ (ῃδί 6 ννᾶ8 ἃ ροά." 
Ηοτο ἴῃ, 1 σοησοῖνθ, οὐγ ἰοαγηθα (ὐοτηηθδηίδίοῦθ 
“Ἅ“βῃοοί ὈΘγοηά [ἢ πγΔΥ," δηα τ 188 [6 ἐγ ἢ ὈῪ 8 ἴοο 
ζαϊπυΐα βου ην οἵ 11. Ηοἰηβίυβ, ατοί8,  ΠΙΓΌΥ, 
δα ΑἸδοτι, {πτη]κς τἢδὲ (ἢ6 ἱῃμαρίίδηίβ ἰοοῖκ πίπὶ ἴο 
06 (86 Ηοτγουϊοβ Αἰοχίοδουβ, τ ἢο 15 σοργεβοηίθα 1ἢ 
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Ῥἰοἴυγαβ ἱηρ ἔν Βηδῖκοβ ᾿6 δὰ ͵υ8ῖ βἰτδηρ]ϑᾶ : 
δα {Π18 Ῥιοϊδεν (θορ. 4, 4.) βᾶγς {π6ὸ Ρῆω- 
ΠΙΟ8Π8 ΜΟΓΒΠΙΡΡοά. Β6 ἰπδὶ 85 1 1ὩΔΥ, {ἢΠ|8 ΒΌροΓ- 
Β( [ΠΟ ΠΙΔΥ Θδ8ὶ Ν θὲ οοῃοοῖνοα ἴο ἤδνα θθθη ἀογινοῦ 
ἔγοπι Ποῖγ ροὶγ ποι βέῖ 8} περ ΡΟυΓΒ. δυσὶ νιᾶν ἤδνθ 
Βδδη {86 δεῖ ; Ρυΐ [5 Ὑ11 ηοΐ ρτονϑ (δὲ ΓΠΘΥ 80. 
Ροϑόά Βαὺ] ἰο ΡῈ Ηδθγουϊβϑ.. ὁὅὃὋυπ΄Ἵααο - 
Α Τρία {πῖηκα (δὲ {ΠΟῪ ὑοοῖκ ἢἷπὶ ἔογ ΜογοιγΥυ αὶ 

γν εἰ58., ψ ἢ βοιηθ δὶ ΠΟΤῈ ὈγΟΌΔὈΙ ΠΥ, [ῸΡ ϊδουϊαν 
ἴι8. ΕἸθποΣ, δηὰ οἰμοσβ, τηϑητοηθα ὃγ ἽΝ ΟΙ , Ὀτίηρ 
ὉΣΜΑΓ 80η16 οὐ δρϑου δίομβ δθοιΐξ {Π6 δεγρϑηΐ 
ψγΟΥΒἢϊΡ οὗ {πΠ6 δηξθηΐβ, ἤδη ψῃϊοἢ ΠοΙΠίηρ σὰπ Ὀ6 
ΤΏΟΓΟ Γγοΐδνδηῖ. Τῇ 5 }Ρ}6 τυ 18, ταὶ [Π686 θάΓ- 
Ὀδγίδη8, βοοίησ ῬδῈ] ταὶ ἀῦονο πυτηδη ᾿ῃη βγη 168, 
ἐδουρᾷῆς {παῖ ᾿, τουδί Ὀ6 ἃ Θεὸς, Ὁ ψϊοῖ ψογὰ ψγ9 
ποοά ποῖ υπάἀογβίδηα ἃ σοά, Ὀμί ἃ θεῖος, ἃ αἰυΐηο ρεν- 
80.) ἃ δαιμῶν. Απά 80 1 υμπάογβίδηά Αοἴβ 17, 28. 
᾿Αγνωστῷ Θεώ' ψζοΓΟ 866 {Π6 ποίθ, ἴῃ ΨὨςοἢ 18 6Χδ- 
ταϊποά 6 ἀϊδγθηςα θοίψοθη δαιμῶν δηὰ θεὸς. Οἱ ἘΠ 18 
ἴοισε" 86:86 ΟΓ Θεὸς, ψῃϊοἢ 15. Ποΐ νΘΟΓῪ ὈΠΟΟΠΊ ΟΠ 1Π 
16 ΟἸαββι. 8] τγιῖαγβ, (Θδρθοῖα! νυν ΡΠ] οβίγαι.)  ἤᾶνθ 
τ ἰ6 ἢ ΘΟρΙΟἸΒΙγΥ, Ὀυὶ πιιιϑῖ ΓΕΒΕΡΝΘ ΤΥ 1Π 8 Γ8 1 08}}8 
ἴογ βοηθ οἶοῦ ὀορρογίυη!γ. 

Ῥεγίοςουβ 8η6 Ὑψριδιοίη ἤδγα σϑίδγκ οὐ (Π6 Ι'πεοη- 
βίδπου οὗ (Π6 νυΐρατ, οἰηρ Απίοῃ, 4, 16. ἐντὸς -, 
ἡμιερῶν θεὸς αὐτοῖς δόξειφ, οἷς νῦν πίθηκος. 

᾿ ἥς ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον. Α σΟΙΏΙΠΟΩ Ροτὶ- 
Ρἰγαβίβ ίου ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ, ᾿ΠΠ8ἰταίε ὃν ἢ).  ίου 
δηά οἴεῖβ. δ66 Με8Σὺῖ]ι!. σε. ατγ. Χωρίον, α ἥάγηι, 66- 
ἐαΐδ. 866 {Π6 ποίθ οὐ Μίδιἢ. 6, 86. 

7. τῷ πρώτῳ τῆς νήσου, ΤῊΏΘ ἴθγηὶ ὁ πρώτος τι ῇὶρὩΣ 
οὗ 1ἰβεῖ εἰρηϊίν 1Π6 ρηποίραὶ ρογϑοη οἵ (δ6 ἰδίαπά ἰΐ 
τ 6 (ἢ ἐπ Ὴν Θῆς6. Απά 80 (α)οίδη, ἢ, δηὰ 
Βεοηροὶ, Τῆι 1 του] Ὀ6 ὨρΑΙΙΥ {ἢ 6 βδῖηθ ψῈ} (μὲ 
1η ὙΜΕῚ θ, 41. τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας. ὅ,66 4180 
Το 19, 47. δῃὰά Αςίβ 18, 50. 17, 4. Βαυϊι Οτοίϊῃμ, 
Βοοδιαγί, δηά οἵδιοσβ γοιηδκ, (πὶ {Π6 ἰογπηλ ἰ8 οἴδη 
ἰουηὰ ἴῃ Ιηβογρίξοηβ δηά (οΐῃβ, ἀθηοίϊηρ, ἴῃ ἃ ἴδῪ 
8686, (Οὐ ΟΥ̓ΉΟΥ, τἶ ἐρρᾷ Ιη ῥγοοῦ οἵ ν] οι ϑο ἢ] 6υ8- 
ΠΟΙ γαίοσ (ο ατγυΐ. ἰΏδβογ, ῥ. 888. [η860Γ. 4., Εοίηα8. 
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ΤΏδοῦ. 8567., δῃά Μυκγρίοιϊὶ ἘΠ68. Ἰἤβοσ. ον, ῥ. 
1068, 4. ΔΑπά {Πι|δἰ {Π18 βρη! Ἠοδίίοα. ρΡΡ 165 10 [ἢ 6 
Ργοβϑεηΐ ο886, 15 ρδοθα θεγοπὰ ἃ ἀουθδὲ ὉΥ 8 τηοπυ- 
τοοηΐδὶ Ἰηβογρίοα ἰουπὰ ἴῃ (Π18 νΘΓῪ ἰ5]8η6, δηά 
Ὀτουρδὶ ἔογναγα Ὀγ τοί: Α. Κὶ, υἱὸς κὺρ. Πρού 
ἱπκεὺς ῥωμ. Πρώτος Μελιταίων καὶ Πάτρων, ἄρξας καὶ 
ἀμφιπολεύσας θεῷ Αὐγύστῳ. Κυΐποοὶ οὔβεγνεβ, {πδὲ 
βίῃςθ Μαϊίβ νγὰ8 δἰ (15 {1π|6ὸ (18 ψὸ ἢηα ἔγοῃῃ Οἷς. 
Ψψοσγ. 8, 18.) βυδ)]εςοΐ ἰο ([ἢ6 Ρτγεῖον οὗ δ: ογ, ἴῃς ὅο- 
νοσοῦν οὗ Μαϊία τουδὶ ἤᾶνα Ὀθδη ἢ18 Ζεραέο, δὰ νᾶ 
(ἰ( β66η18) οδ]] δ Πρώτος, Ῥνίποερο, Ῥείηιαδ. ἴἴ οὐρίιξ 
{μογοίοσα ίο ὃ6 οἀϊοὰ Πρώτῳ. ἰ 

. ἤἥ. ἀναδεξάμενος. Αὐτοί ἜΧρίδἰηδ {{|18, ““ Βοηα ηρ; 
ἴον ἔγοπι {π6 ρυθὶῖς πη ἰο ἢϊ8 οὐ Βοιιβ6." Βυΐ 11 15 
ποῦ {κοὶν {πὲ [6 Ὶ6 γῶ8 8 ἐπὴ δυλοηρ [ἢ686 Ὀᾶτγθ8- 
ΤΔΏ8, ψῇο (ὈΥ {Π6 τα} ψγοῦθ 80 σϑἰθδγαίθα ἴογ {Π|πΗ|ὶΓ 
Ποϑρ 8} ὴ {Πα βιιο νου ]α βοδυσοῖν θ6 ποοάθά, ἘΠ6 
ἀν εξ άβενος [85 γδίμοσ, 1 οοησοῖνο, (Π6 δβθῆ8Ὲ οὗ 
4“ ἐβἸηρ (0 18 ΟὟ Ποιι86 ἴγοι {παᾶὺ οὗ δηῃοίθοσ." 
Φιλοφρόνως 8568 ἀὲηαίΐῳ, λοσριἑαϑίῳ - ἐξένισεν, Φη- 
ἐογέαϊποά, Οἷ 41} {π||86 ἴδ γπ8β Ἔχϑιηρ 68 γα ὑγοάιιςϑά 
ἴῃ βυροτγῆυουδβ δρυημάδηςε ὈὉγ Κγρία δηὰά Ῥειβϑίαίῃ, 
ἔτοιῃη ΠΟ 1 Δρροᾶγβ (δι Φιλοφρόνως δηα ξενίϑα» 86 
(6γ8 οπρογοαά ὃΥ {{Π|Ὸ Ὀα6βί Ὑυσίογβ ἢ {πουρσἢ τᾶγοὶ 
ἀναδέχεσθαι, ἴογ ὙὨΠΟΪ ([Π6 ΠΟΤΕ 8118] [ΘΓΙΏ5 ὍΓΘ δέ- 
χεσθαι, ὑποδεχ., ἀπεδ., Δηῃά καταδέχεσθαι. Οπθ 6χ- 
ΔΙΏΡΙ6, Βοψανοσ, οἵ ἀναδεχέσθαι. ἰΒ αἀάμορα ἕτοιη: 
Ἀπιϊδη. Κ. Ἡ. 4,9. ὁ δὲ ἀναδεξάμενος, ὅσους ἠδύνατα 
πλείστους τῶν ἐκ τῆδ μάχης ἀνασωξομένων. 

“8. ἐγένετο δὲ τὸν  ποῖϑι, τοῦ Π. πυτεροῖς καὶ δυσεντερίᾳ 
φυνεχόμενον κατακεῖσθαι. ἘῸΤ πυρετοῖς ΟνΥ͂ΘΏ οθπ]6ο- 
ἴυΓ68 πυρετῷ; βδίησα ἢ6 οου]ά ἰδθουν ΟὨΪΥ υπάοσ οπε 
ἔδνογ δ ἃ ἰϊπ|8δ. Βυϊ 1ἰ 18 ἔπινοϊουβ {Ππ}3 ἴο υ Ὁ] 
ρουΐ δῆ ΙΔἸο. Τῇ ψογά 18 νοῦν οἰϊθη τι8ρἀ ἴῃ 8 
Ρίαγαὶ ἴογια, ἢ ἃ βίηρσυϊαγ, οί Ὀγ Ηἱρροογβῖββ, 
{ΠΡ ἔτοιη ψἤοτ ΠΥ Ὀ6 866 ῃ ἴῃ ΒΌΘδιι8), Ὁ. 
Ις. 484 ο. (εἸἰοὰ ὃν Μυμίῃ6,) ἐκ τούτου κατ᾽ ὀλίγον 

ἠκολούθουν πυρετοὶ, Δ ὈΥ 1ἢ6 1, αἴη Μροάϊοδ] ψΓΘ ΓΒ, 
85 (αΪ8βι18, ὅσ. (δ866 (ἰββί9!}!. 1.6.χ. Μϑα.) Α νϑοσγΥ 
βί πα] γ ΟἿ ἰ8. οἰϊαα ὃν Βγίσθουβ ἴτοπι Διωζηίδῃ. Μϑγω. 
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1, 26. (οηϑέγιοι! γὰρ 415.“ γίδιδ; ψθογα 1 σοη]θοΐαγθ 
γαδιαϊδ: ΜὨϊσἢ 15 ρἰδοθα Ὀθυοηά ἃ ἀοιιϊδί ὈΥ ἃ ραββδρθ 
οἵ Α. 6ε]]. 8, 920. (εἰξεά Ὀγ Ὗοιίβ.) 101 αἷνο τρπὶ 
εἴία δοσθάρηξε ἔδβργ γοδίάα ἀθουθαογαιμ. Ῥογῆδρϑ 
ἘΠ6 ΡΪυΥ8) ἸΠΔΥῪ ἤδνα Ὀ66Π 864 ἔοῦ [Π6 βίηριυϊαγ, τῇ 
{Π|8 ᾿Ἰηϑίδηςσθ. ΗΝ γοίργθηςα ἰο (ἢ 3225 Ὁγ ψῃΐςἢ (Π6 
ἔδνοσ τ 68 1(8 δἰίδοῖβ. Οτ ([|8 ἴετπὶ συνέχεσθαι 866 
τῆ ποίθ οἡ ΜβεῖκΊ, 80. [{ 15 ψν 61} γιδγκαα ὃν Υ οὐ- 
ϑίαίη, (δὲ Γ{|κ6, Ἃ8 Βοίηρ᾽ ἃ ρῃγϑβίοΐδῃ, ἀΘΒΟσΙ 68 618- 
οΥγογβ ψ] ἢ σγοαί δοσυγαου. ᾿ 

9. οἱ ἔχοντες ἀσθενίας. ὅδ66 [λιἶκα 44, 11 ὃς 12, 
᾿ 10. πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς. Ουντ Ἐπρ] ἢ 
Ὑτγδηβδίογβ, ἰο] ον ίηρσ ΠΟ σα Π γ ἰἢ6 τοῖς δπὰ {Π6 
ψαυϊρ., τοπάοσ, “ ποῃοιζοά τ185 ἢ ΓΤΏΔΏΥ ΠΟΠΌΙΓΒ.᾽ἢ 
Βυῖ ἔτοα [6 ψογάβ ῥγεϑοθάϊηρ, δηῃά ἰἢ6 οἰγουπης 
βἴίδησοϑ, {Π6 ΣῈ 18 Γθϑβοη 10 {ΠΠηΚ (Πδὲ βοηθοί ΠΡ ΠΊΟΓΘ 
δρεοϊαΐ 5 Ἰηϊοηάρά. [ ργεΐδγ, σ ἢ Οτοίδιθ, Ηδιη- 
το, ὙΠ Υ, δοθ!θυβθηθγ, δα Κυϊηοοὶ, ἰο ἱηέοσ- 
Ρτοί, ““ ογηδγαπηῦ τι ηοΓθυ.8. ΝΟΥ͂ {Π]8 56η86 οἵ 
τιμδὴ 15. ἰουπά Ὀοιἢ ἴῃ ἰπ6 δογιρίαγαὶ δηα (Ἰδϑϑίσδὶ 
στο. Απα ΘΧΔΙΏΡ]68 στὸ δησυσοθαὰ Ὀγ (6 Οοιη- 
Ἰηρηϊδίουβ ἔγοι Χϑη. Η. 9. τὰς τιμὰς ἑκάστῳ προστι- 
θέναι". δὰ Ηΐοτο 7. γείβεοιη σοιηρϑιοβ Π)1οάον. δίς. 
4, 20. ἐδέξαντο τὸν Ἡρακλέα ξενίοις ἀδιολόγοις, καὶ δω- 
βεαῖς κεχαρισμέναις ἐτίμησεν. Χροη. Ῥεαά. 1. στρεκτοῖς 
καὶ ψελλίοις ἐτίμα καὶ ἐκόσμους ῬθαΓοΘ μα 5 1 (Γ. 6, 
20. 7, 28, ὃς 70. Νυπι. 22, 17. σοιηρατοα σι νογ, 
18. 5. 8, ὅ. ὃς 40, 12. Δπ4 τον. 8, 19. 858 8180 .[0- 
86Ρἢ. Αηί. 2, 6, ὅ, 6. ὅς 4, 4, 6. δΔηά ΟἸεοιηθη5, Ηοηι. 
1 ΕΡ. δά (ον. Ἂς. δὅ, Απά {πὸ 18 18 88Π16 5686 
ἔουπαὰ 1ῃ {6 ,Αἰη ψοτὰβ λοποϑ, ποόομβόῦαγο, πλοηονα- 
γόμηι, ΘΧΘΙΏΡ 68 οΟὗἨἁ ψΠΙΟἢ τη Ὀ6 86 6ῃ 1η Εδοοίο αἱ 8. 
1 οχίσοῃ. δὸ αἷβο δίγαοιι 18,1. τίμα ἰατρὸν πρὸς τὰς 
χρείας τιμαῖς αὐτοῦ, πιθγθ (Π6 ψοτγὰ ἐποίμαάε5 Ὀτετηΐᾶ : 
8Δη4 1 Τίηι. ὅ, 177. “Ποτα οὗ Ῥγοβθγίογβ ψῇο ἤανο ψε]} 
ἀϊδομαγροά {Πποῖνγ οὔἶϊοα 1 15 5814, διπλῆς τιμῆς ἀξιούσ. 
βθωσαν. Απά δομίθυβηογ οἕοθβ ΕἸοάθγὶ 1)128. ὁπ (Π6 
Ῥδββᾶρθ. Ηρ ψουἹά, {πα γθίογθ, ἤ6 ΓΘ γοηθῦ Ὠοπογᾶν 
τί απι, δοδέγμπηι (ἃΒ ΟἿ τη  π|6 ᾿ανν8 ΒΡ οαΚ οἵ δαέναςο). 
ἼὨ15, ον ΘΟ, 8668 σοίηρ' ἰ00 (ΒΓ. [{ οδηποί, 1 



470 δλ0Τ8 ΟΣ ΤΗ͂Ε. ΑΡΟΞΤΚ ΕΒ, ΟΥΔΡ. ΧΧΝΗΣ.. 

ηκ, Βα ργουθά ἴτουι  (ἢ686 πογάβ ὑπδὶ (ΠοῪ οβδγθα, 
δηά Ρᾷὺ] δοοδρίϑά, ργωηια. ᾿Ἐτίμησαν “ἢ τιμαῖς 
πολλαῖς (Δ ΟἾΪΥ τηθ8ῃ, “ΠΟΥ Πομουγεά τ15 νἱὰ 
ΤΩΔΏΥ ἤΟΠΟυΓΒ, 88 ἴἢ ἴΠ|6 οὗ ἰδοοσταΐες δϑά 
Ἡοτοάϊαη οἱἰεὰ Ὀγ Ῥοίείείη. θη 86 (Ἰδεβϊοδὶ 
εεϊζοῦα ΟΧρΡταδ8 δὴν (Πίηρ ποῖ Φρεοίαί, (Π6Υ δαά {Π6 
ψογάβ δωρεαῖς, οὐ δοιῃηοίίηρ εαυϊναίοηῖ. Νοῦν ψἢ6- 
{86Γ τιμαῖς Δίϊον τιμᾷν σδῃ εἰρη! ν ἘΠῚ 18 ἀποογίδίη. 
ΤΠ6 ραββαροβ οὗ Χϑηορῇ. δηά 1 Τίηη. ἀο ποῖ αυϊΐδ 
τον [{Π18 : ἐβουφσᾷὰ (δῖ οὗ διγδοῖ (τ ἢ ψᾶ8 ργοῦδ- 
τὰ ἴῃ 1Π68 πηϊηά οὗἉ 5ι. [Κ6) β6ϑίη8 ἰο ἀο ϑο. ὟΥοει ([ 
τὸρϑϑδί) 'ἴἴ σδηποῖ ὃ6 ᾿πΐογγοα ἐπδὲ {πο οἤεγοά, οΣ 
Ῥϑὺ] δοοορίθα, ΠΥ ΠΟΠΘΥ. ΤΠ6 σψοσζά τιμαῖς 5866 1|8 
ἴο ἀδῃοία δοπόγαγῳ ργεδεηέα; δὰ 1 Δρρϑδῖβ ἰο ὃὕ8 
ΤΩΟΤΟ ϑρεοία ἐν ἐχρτοββοά ἴῃ {π6 ψογαβ ἐο]οσίηρ, καὶ 
ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς τὴν χρείαν, 1. 6. ὨΘΟΟΒΒΑΓΙ6Β 
οὗ Ἔνεσυὺ Κίπά, ποῖ οὔἱὺ ἴΠ6 ἐφόδια ἔογ {Π6]γ νουδρο, 
νυΐ ὈΓΟΌΔΌΙΥ ἀγίϊο 68 οὗ οἱοιηρ, ὅζο. ἕογ αι} 8 οοι- 
ἰοτίὶ δαί Βοπιο. 

Τμε ἐπιτίθεντο 18 Ὀγ Οτοίίι5 ἐπουραϊΐ (ο πηθδπη ““Ρυΐ 
οὔ Ὀοετά." Ὑϑαείβίθιη γϑηογβ ᾿ἰ, ““οπόγαγμμηέ πος, εἴ 
ομρμίαξα ἐπ 6686 γμΗπηέ, οἐ 60 ροΐεπέλδνιιδ ἑμεροδμεν κέ." 
Απά ἰια τοίουβ ἰο υς(ἢ 8, 156. Βοιἢ βρη ῆςοδιοῃ 8 
ΠΊΔΥ αν ρίδοΒ ; δηα (ἢ6 ΕΧρΓΘβϑίοῃ 18 80 βίζγοῃρ' 85 
(ο 7υϑν τἢ6 ᾿ΔείοΓ. 

11. μετὰ τρεῖς μῆνας, αὐέον ἐἦΐγεο πιοπέλδ : πἤθη (86 
ΠΟΥ ΜγᾺ8 ὨΘΑΓΙΥ͂ ΟΥ̓ΘΓ ; ὈΓΟΡΔΌΪΥ δἱ (η6 Ὀορίπηίϊηρ οὗ 
Ματγοῖ. ὅδδα [6 οί οἡ Φ7, 9. 

11, ἐν πλοίῳ---ἰΑλεξ., “1η δὴ ΑΙοχδηάγδηῃ 5810 :᾽" 
αἴτο (ἴϊ ἰΒ ργοθ8}6) ἀτίνϑη ἐμ: Π6Γ . 186 ἐοπηραϑέ. 

11. παρασήμῳ Διοσκούροις. Νον [6 2 ιοϑρεγὲ δά 
{ἢ6 Θβρθοῖδὶ ργονίηςθ οἵ ϑιισσουγιηρ, ΡΟΓΒΟΠ8 ἰη ἀδῃ- 
6 οὗ βρνεοοκ. ὅδοαε Ηονγ. δε. 1, 8. 2, 1. 8. 81. 
ἔβα! 4, 27. ϑϑηῆθο. Η, ΗΕ, 14. Χβϑη. ϑγιηρ. 8, 49. 
ΤΠδοον. [4. 22,1 Ὁ ἘΝ: ΑἸΡογ οὐ {8 ρᾳδβαρθ, (6 
Οοιμπμρηΐδίοτα οη Ηνρίη. Ε. 77. δῃηὰ ϑρδηδμϑῖηι οα 
ΘΟ πὰ. 1. Ρ. 44. Ἠργη. ΑΡρο]]. ὃ, 10, 7. ΤΠ τὸ 
παράσημον, {Π6 ἐπείσηε, 88 (ἢδέ ἴγοῦὶ ψ πίοι [ἢ 6 581 
κμλμαι ἢ 18 Ὥδπ16. [{ γγ88 ἃ ρδϊῃ(ηρ᾿,, οὐ θ85-Γο οἷ, οα 
1Π6 ὑσγοῦ,, οὗ δοι)θ βμοά ΟΥ ὮΘΓΟ, ΟΥ̓ βοιῃθί 268 σκέκιαΐ; 
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Παγ, ΘνΘη Ἰηδηϊτηλία 858 η0 6,48 5164, 36. δ Ονϊά. 
Τιιβί. 1,10,1. δὲ 18], 846 ῬΓΘΟΌΣ, ἤσνε (υἷα 
Μίμπογνθ, Νανὶβ; εἵ ἃ ρῥίοιἃ σδββι4θ Ὠοπιϑῆ ἢδθοί. 
γι.  ηοϊά, ὅ, 11 βθ6αᾳ4ᾳ. ὙΠ }οορ Ὀογα {πὰ ρίο- 
ἰΓΘ, ΟΓ ἱπηᾶσθ, οὗ βοηη8 ροά υη66Γ ψἤο86 ργοίθοςίοη 
186 58} νγ88 Βυρροβϑά ἴο θ6 ρἰδοϑά. Βοιῖι {Π6 ἐμέοία 
δηἀ (ἢς ἐηϑδέσπο ψεγα οἷ ροϊά [οἵγ, ταῖδοσγ, σι! θα πθ- 
ιἰ4|. ΕΔ11.}, ἸΝΟΓΥ, ΟΥ ΟἿΟΣ γί οἢ τηδίθγια!. ὅδὸ ὙΊΣΩ. 
Ἀη. 10, 171. ἔν δυταῖο (ἰσοραΐ ΔΡο]]ΠΠ6 Ῥυρρίϑ, 
Νον τπ6 Εοπιδηβ αἰδεϊηριϊβιηοά (Π6 ἐμέεία, Ὑ Ὠοῖ 
ψγ»ὰ8 ἰἴη [ἢ6 ΡοΟρ, τοι {π6 ἐπδίχης, Ὠ]οἢ Μγ͵5 δί (86 
ρον. Τἢυβ οὗ {Π6 βΒ:0 πιοπίοησα ἴῃ τμ6 δῦονα 
οἰοἀ ραββαρα οὗ ΟὉν!ά πεῖ) ἐμέοίαγε 88 Μὶ- 
ηρῖνδ, ρίασοα οπ {ἢ ροορ ; υΐϊ (Π6 ἐπδέρηθ, ΟΥὙἩ παρά- 
σημον, Μ88 ἃ λείπιεέ ΟΓἢ Μέρονυα δἰηϊθα οη {Π6 ΡΓΟΥ͂, 
δηά φαυο καπιὲ ἰὸ ἴΐπ6 βῃϊρ. Ὑεΐ βιιοῦ ψα8 ποῖ (86 
᾿νΑ ΓΔ ]6 ουδβίοιῃη. δοιηει 68 (ἢ6 ἐμέοία Δηα πα- 
ρᾶἄσημον ἍΘΓΘ (ἢ6 88Π|16 ; 88, ἴοΥ Ἰηβίδηςο, Ὑ ΏΘΏΘΥΟΓ [ἢ 6 
οἴ ρι68 οὗ {π6 1)οιγ ΠΙ π]56 1. το ψἤοβ6 ρῥγοίθοίίοη (ἢ 
ἽΒ νγ 88 ΘΟΙ Π 6], ΒΡ Ιοἀ [ἢ ρῥΙαςο οὗ 8ῃ ἐπσίρηο, 
(νι οἢ οἴθδη ΠΡΡΡΕῦς ), τῇδη (6 5810 ψ88 οδ ἰδ 
Ὀγ (Π6 πϑι6 οἵ (ῃαξ Οοὐ τψῆο ἵνᾶ8 ραἰηίθ(, οΓ σατνοά, 
οι {ἢ6 ρον. Τῆι ἰΠ6 ΑἸοχδηάγίδῃ 8810 ἴῃ ψὨΟΣ 
Ῥδυΐ 84:16 4 δά ῃ6 Π)ιοδοιγὶ ἴοΥ 8η 15: 5)6 ἃ5 Ὑ6]] 8.8 
ἃ ἑμέοία : ψὮδηςΘ, ἴοο, 1 νγγ88 (4164 Διόσκουροι. ὅ.66 
ΑΙθογεϊ οὐ {18 ραββᾶρθ, ΕἸ ΒΟ 661: 1[)188. ἀ6 ἐπ6}18 εἰ 
Ἰηϑίσηϊθυ5 πανίαπι, ΚυηΖ. Οὐ88. 46 υοτίἑἶο παυὶβ Α1Ἶ6χ- 
απάγίπω φιά Ῥακέιδ ἴη, 7 αἰξαπι υϑοΐν 6εΐ, “99. 1784, 
4,., ἰῃ6 Οοιμτηρηίδίοτβ οἡ 81]. 1{. 14. 409.. διαϊπηδϑ. ΟἿ 
5011. Ρ. 408., Βοοπεγί σϑορτ. ὅδου. ]. 2. ς. 8. Ρ. 712. 
Μουγϑῖυβ οἡ Τγοορῆ. 110, 1299., δοποῖῆδνγ ἀς ΜΗ 
Πᾶν]: 8. 1. Ρ. 872 864., Βυγπιδη οἡ αίγοῃ. ο. 10ὅ, 
δηὰ Ψ]. ΕἸδος. 1, 301., Ηδγῃθδ οἡὴ γ᾽ Ίγς. Ζη. 10, 171., 
δηα δομά(Ζ οἢ ΖΕ 5οῃΥ)}. δερί. ς, ΤΉ6Ρ. ν. Φ10. (Κυϊη.) 

γνειβίεϊῃ δ8 ἃ στοδαῖ πυπιρεῦ οὗ (ἰδβϑβίοδὶ ρᾶβ8βρ68 
Ππ8ἰταϊίηρ {πὸ παράσημον, πὰ [ῃ6 2 οδοιγὲ; ΟΧ. στ. 
Ῥγοοορ. οὐ 18. 11, 14. ἔγοια ψἤθησα [Ὁ ΔρρΘδγβ (Πδῖ 
(Π6 ᾿πηαρσαθ8 οἵ (Π6 ροάβ δά αἴϊογναγάβ ρίνθη ΔΥῪ ἰῸ 
ἀῃο86 οὗ {π6 ϑαϊηΐ8β.ὡ ΡΒ]. 9. 947 Ε. πλοίῳ λέοντα 
μὲν ἔχοντι πρώραθεν ἐπίσημον, ἐκ δὲ πρύμνης δράκοντα, 
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Ῥαϊρῆ. 86. ψῆο πιθη!]οἢ8 ἃ 8[)10 ο4]16ἃ (Π6 Ῥεβδβυϑ. 
Τλιςίαῃ. Νανίᾳ. ὅ. ἡ πρύμνα μὲν οὔν---- χηνίσκον επε- 
κειμένη" καταντικρὺ δὲ ἀνάλογον ἡ πρώρα---τὸν ἐπώνυμον 
τῆς νεὼς θεὸν ἔχουσα τὴν ἴσιν ἑκατέρωθεν. Ατἢεη. Ρ. 
654 ο. ἰσ χάδες τὸ παράσημον τῶν ᾿Αθηνών. Ἡοτοάοί. 8, 
87. τοὺς Παταίκους οἱ φοίνικες ἐν τῆσι πρώρεσι τῶν τριή- 
ρέων περιάγουσι. 

, 14, Συρακούσας. ὅ66 ϑέίγαθο δηά (εἰ]αγίιι8. δηά, 
αῦονα 4}}, ΟἸ]νογῖαβ δίς. Απεαᾳ. δηα Τογν!]}} δ᾽ουϊδ. 
ΤΟΥ 8.814 Βεια (88 ατοίίυ8, ψ{} ργθαί ργορὈ}}1γ, 
ϑΡΡΟΒ6Β) ἴθ" σοπιηγθγοῖαὶ ραγροβ68, νθῃάϊηρ; Ξοπ16 οὗἉ 
16 τηργο Πα 126, δά ἰακίηρσ τη οἴον, ἴον ᾿ζοιμδ. 

18. περιελθόντες κατηντήσαμεν εἰς Ῥήγιον. Περιελ. 
15 ΔΚ ΨΑΓΩΪΥ ΓοηοΓοα [ἢ (Π6 Εἰ Ψ, ““ΓδἰοὨϊηρ᾽ 8 σοπι- 
Ρα5858." [{τδῖΠογ βίρῃ!θ8, ““ σοαβίϊηρ' ἀρουί,᾽ ἡ Ρογμδρ8 
Ὑὑγ Γἢ τοίδγοησο ἴο {Π6 ΤΔ ΠΥ Ῥγομηοηίοῦθ8 (ο Ὀ6 ἀου- 
Β]οα ; δηά 45 ΕΠορίαηι 8 δι(υδἰεα ἔδν ψιϊη 6 Ετο- 
ἴυπὶ δῖς., 80 περιελ. 18 ΔρΡΡΙΙ 4016 ἴο [6 ψ ἢ οἷ6 πᾶν]- 
ρβαϊίοη. 

13. κατηντήσαμεν, ἀουοπὶπϑ, Α ἰογηὶ οἴοη υβο6α 
οὗ πιοίίοῃ ὈΥ 868 88 Μ6]Ϊ 48 ὈὉῪ ἰδη4 ; 858 ἴῃ Δοίβ 90, 
156. 45. 18. δηὰ οἰβεν οῦο. 
᾿ 18, ἐπιγενομένου νότου. ΓΤῚ}15 ΠῚ ΘΓΑ]]γ βρη 68, ““1Π6 
δοῦςἢ ψἱηα βρεϊηρίηρσ 0," οὐ ““ὈΪοντηρ ἴγοβἢ." Απά 
80 Π6 ψοΓγὰ 18 υϑοά ὈΥ [Π6 Ὀοϑὲ νψ το γ8, ἔτοπὶ ΠΟΙ] 
Μυμίῆα οἰΐα8 βανογαὶ ΘΧΔΠΊΡ]68; 88 Πιιοά. 51.. 948 "Ὁ. 
μεγάλου πνεύματος ἐπιγενομένου. 249 Β. χειμὼν μέγαφ 
ἐπιγενόμενος. Ὁ. 426 Α. ἐπιγενομένου πνεύματος οὐρίου. 
Δπά νεῖίβ. οἰΐθβ Τηυογά, 4, 80, πνεύματος ἐπιγενομέ- 
νου" ὃς 8, 74. εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ. [{ [8 ἃ ρο- 
Ώ6ΓΔ] ἰεγ 364 οὗ νῇδέ 15 ϑΒαυθάδῃη, 88 ψ ]η 45, Β[ΟΓΙΊ8, 
τΠυηάδτ, ΠρΡὨϊηϊηρ,, γαῖ, ἄτα, 
. 18. δευτεραῖοι ἤλθομεν ες Π. εἰβίοίη Δριν σομὰ- 
Ῥϑᾶτθ8 1)1΄οάογ. δῖς. 8, 84. διανύσας ἐπὶ τὸ ἀδρανὸν δευ- 
τεραῖος. (δὴ {{|6 ἸάἸοηι σοπίαϊηθα ἴῃ δευτεραῖος 1 Ὦανα 
Ὀοίοτγα ἰσοαϊϑα ἰὴ ἢ ἠοΐβ οἡ Ζοΐ. 11, 890. 

18, εἰς Ποτιόλους, ἐο Ῥωΐξοοῖ!. Α ταατ(ἰ6 ἔονψῃ οὗ 
Οαπηρϑηΐα, ἢ 8 σοηνεοηϊοηΐ ροτγί, ψἢϊοῖ τὰ8 {86 
ιϑιι8] ἰδπάϊηρ; ρ]αςε ἔτοτῃ Ἐργρί ; 1 βυρροβο, ἰο ἀνοϊά 
(Π6 ἀδῆροῖβ οἵ ἀουθ]ῆρ; (η6 ΤΟγηΣ 4016 Ῥτοπιοπίουυ 
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ΟἸγοθίυῃ. Βοβίάθβ, ἢ οἰθϑζγ σδοιτηοάϊΐίοι!β ρογὶ 18 
ἰουπὰ οἡ {6 οοδϑβί. 

Οἱ {Π6 ργοπιοηέογῳ Πλορμέμπι, ψ Ὠϊο γ88 (Π 6 νΘΓΥ 
Ρϑγί οἵ 6 σοδϑί δ ψῃ]οἢ ΔΙΟΙΪΥ ΘΡΡΘΑΓΘ, ἃ8 1ἴ 
ὝΘΓΟ, ἴο δανα ὑὕθθη ἔογπ ἴγοπι δίοιγ, 866 (ῃ6 Οφο- 
βταρθοα] τγιίογβ, δίγαρο, (6 18γ1118, ὅς. δηα οὐ ἢ 8 
εἰέψ 30 ςἸ]εἀ, Ξεα Τπιυογά. 1]. 6. βὰῦ πη. ΤΠΟΥ ψ οὶ 
Ὧον ἴῃ {Π6 ΓΟρΡΌΪΑΣ ἴγδοκ οὗἁὨ νβϑ85618 ρϑβϑίηρ' ἔγοπὶ 
ΑἸαχδηάγια ἴο οι; 88 τῇασαν 6 ἰηΐογγϑά ἔγοιη δαί. 
Ψ68Ρ. ο. ὅ. (οἰ ρή Ὀγ οΙ(.) ΑἸεοχαηάσίδπι νϑηϊζ (εχ 
υάεᾶ) ἢίης ἔδβιϊηδηβ ἴῃ 1ἰαἰδιη, σὰπὶ ἈΠ αρίαμ, ἀ6- 
1ηΔ46 Ῥυΐϊδοῖοβ ΟΠΘγαγ ἃ παν Δρρυ 586, ομπηδιη ἰηἀ6 
ςοπέθησϊξ οχρϑα 1881 8118. δὸ ῬΏὮ11ο. ἔ, 2. Ρ. 621, 12, 
καταβὰς δὲ εἰς Δικαιαρχίαν, καὶ ναῦς ὑφόρμους ᾿Αλεξα»ν- 
δρινὰς ἰδὼν, εὐπρεπεῖς πρὸς ἀναγωγὴν, ἐπιβὰς μετὰ τῶν 
ἰδίων: Ψ ΏΘΓΟ, ἴον εὐπρεπεῖς, 1 τολὰ εὐτρεπεῖς. ὅ66 4180 
ΡΙη. Η. Υ. 14. 

14. εὐρόντες ἀδελφοὺς. ΒΥ ἀδελφοὶ 18 πηεδηΐ Οἠγΐδ- 
ἐϊαπϑ ; Μ ὨϊοὮ πϑιηθ ἤδα ηοΐ Ὀ6Θη γαῖ ἀϑϑυιηθα ὃγ [ἢ 
ΟΠ γι βείδηβ ἐῤλοηιδοίυοθ. Ῥτγίςβουβ δηὰ Μαγκδηᾶ τ] ηΚ 
{Π686 γγοῦ6 εὔειυϑ. Βιιΐ 1 βῃοιυ]α τίῃϑγ βϑθὰ (δαί 
{ΠΥ ψαγα ΟΠ γι ϑιίδη8 ψῃο λαά δέοη Ψ06 8: ἴῸγ να ἢπά 
Ὁγ Ψοβερὶι. Δηΐϊ. 10, 14. {πδῖ {μ6γ ΨΘΓΘ ΠΊΔΠΥ «6 ν}8 
Ταϑιἀθηΐ {Π6ΓΘ. 

14. παρεκλήθημεν ἐπὶ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά, 
“χα ΘΓ ἰην 64, ἱηίγοαῖθα, ἴο βίαν ψ ἢ [ΠΘτ βανθῃ 
ἄἀδγ5," ὈΥ Ρεογιϊβϑίοη οὗ (6 (ὐδηξιτγίοη, 80 (Π4{ Ῥ40]} 
ταὶρις 6 Ἰοῖδ τη 1Π6 οσυβίοαγ οὗ 8 βο]ΪάΙ6τ. Ἐτοιῃ [ἢ ]15, 
ἴοο, 1 τῇδΔΥ 6 σου]δοίϊαγοα ἰῃαὶ (ΠΥ δγγινθα {6 ΓΘ οα 
{ῃ6 ἀΔγ αἴϊογ {πὸ [ογά 8 ἄαγ. Ηθησα (ΠΘῪ ΨΜΕΓΕ Γὸ- 
αυσδβίορα ἰο βίαΥ [πε μοιέ 1,οτα 8 ἀΔΥ ονοσ, ἴο σίῖνε δῆ 
ΟΡΡοτγίυπιΥ το αἰ τῃ6 ΟὨ γί βι8η8 οἵὗὁἨ Ππαοαγίηρ Ῥϑυ} Β 
Ῥτγοδοπίηρ. 

14. οὕτως---ἥλθομεν, ““ ἀπά 50, ἐΐθη, (566 [Π6 ὨοίΘ οἡ 
20, 11.) ψα τοεπὲ το Βοπιλθ." Νον ἔρχεσθαι [5 υδεὰ 
μοί ἴῃ ([)6 86η86 οὗ νεηῖο δῃά 60. 

1δ. κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες, δια. ““ Ποδτίηρ 
ἔγοπι 0.8. [οἰΐατθ δα ρογῆδρϑ Ὀ6θὴ βεηΐ ἰογνασγα 
ἤτοι Ῥυΐθοϊὶ, δρργιβϑίην ἢ 6Π), 

15. ἐξῆλθον εἰς ἀπάγτησιν ἡμῖν ἄχρις ̓ Αππίου φόρου καὶ 
ΨψΟΙ͂ωΡ, Τ τς ! 
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Τριῶν ταβερνών. ΤἼὮ ἀϊϑίδησε (Πἰγ-Οη6 πι1168) οἷ 
(ῃ6 Ποιηδη ΟΠ γιϑιίδηβ ψεηΐ οὐυὔ ἴο τηθοὶ {Πθ νγὰ8. 
τηθδηΐ ἴο τηᾶγκ {Π|πεὶς ργοίουπα τοϑρϑοῖ : ον ΔπΊοΠρ᾽ 
{Π6 δηςθηΐ8 γοϑρθοῖ ψ88 ἱπουρηϊ το Ὀ6 βῃοννῃ ὈΥ ΟἿΘ 
Γ᾿ ἰονναγ 8 ΔΏΟΙ ΘΓ [ἢ ργορογίοη [0 [ἢ ἀϊδίδῃσθ 
6 Ψψϑηΐ ἴο τηθοΐ ἢϊη]. 
Οη δύγμηι “ρριὶ Ἡοτᾶςα 86γ8, 8.1, ὅ, 8. σΠΠ γα 

ὩδΔυΓ8, ΘΔ ΡΟΏΠΙΡι.5 δίαι16 τη8]] 8. 
1δ. τριῶν ταβερνών. ΤΊ]Ι686 ΓΘ Βιρροββά ὈΥ αἰπηοϑί 

411 Οοιητηθηίδίοιθ ἴο ἢᾶνθ 66 -ἱπηδ, ΟΥ Θδιηρ- 
ἤουδβο8, ἔοσ [6 τογοϑῃιηθηΐς οὗ {γανθ! ]ογβ ραβϑίηρ [0 
δηά ἔγοιῃ Βοηθ. Απά 8υςῇ 18 16 ορίῃηίοη οἵ ΑἹ- 
Βογί!, 6]ο88. ταβερνών, πανδοχίων. Βυΐ [Π6Υ ΕΓΒ ρῥγο- 
ὈΔΌΪγ γοξαὶἑ δἤῆορδβ, αἱ ΜὨϊοἢ 41} βογίβ οἵ δαίδ0]68 δῃά 
ἀππιη Κα0 ]68 ποτα Κορί. Τῆι8 Ζοβίτημϑ, 2, 10. (88 
{88π) (ἢ τριὰ κατηλεῖα, Αηά {ἢ}18 18 {Π6 υ80.8] 5686 
οὗ ἑαδογηα, ψὨϊοἢ 1 σαπηοῖ {πΠ10Κ, ἢ πιοδί οίγηο- 
Ἰορ 8.3, ννὰ8 ἃ σοηίγδοί αἰπηηυίνα οὗ ἑαδμίεγπα ; 1 
ΤΑΥΌΠΟΙ δβϑθηΐ ἰο 1)οηδίι8 οἡ Τογθηΐ. Δἀεϊρὶ. 8, ὅ. 
ΜΠῸ β8γ8 ἰΐ 18 φμαδὶ ἔγαδεπα, ἴτοτι Ὀδίηρ πιδάβ οὗ 
ἴδῆκβ. Τῆυβ 1( Β6θιὴ8 (ῃδι (ἀῦθγης θα ψοοάρη 
ΟἸ1568, ΟΥ 8. δο Ηογ. (ἴδγιη. 1, 4, 18. βϑιαιο ρυ]- 

δαΐ ρ6 (6 ρϑυρογιπὶ ἰΔὈΘΓΏ85, ΓΟρΡΌΏΠ]86 ἴυγΓο8. [{ 
βῃου ἃ β66η), ἤονανοῦ, (πὲ ΤΠΘΥ 6 ΓΘ, ρΘΠΘΓΑΙΪΥ, Ὠοξ 
ἀιυοἰἐϊηρς ᾿ουιβθ5, ὈυὉ οἷν δῆορβ.0 Τἢυβ Ηον. δαί. 1, 
4,71. 865 ἴῃ6. ψογά οὗ ἃ ὈοΟΪΚ56 1165 βϑῆορ. Απάὰ 
(πουρσῇ τη Ηοτγ. Ἐρ. 1, 14, 24. 1 18 δυρροδοΐ ἰο 3ὶρ- 
ΠΙΓῪ δὴ 1ηη, γεϑξ ρϑγαρβ Ὁ ΟὨΪΥ πη68Π8 8ἃ τοῖηθ 500}. 
Τηυ5 Οτγοίυ8 νοὶ! ΟΌΒΟΓν 68 : “ Μυ]ΐα πὶ Ἰοοα ἴῃ 
Ἐοιηδπο ΠΏρΘγΙΟ Πα ὈΘΌδης ποπιθη 8118 ἑογὶ, 4}18 ἐα- 
δογπῶ : ζογὶ, δῸ οτηηϊιπὶ σογαπὶ τηογοϑίυ, ζαδογηω, 
αυοά 101 νιημπὶ οἴ Θβοι]δηΐδ νθημπὶ ργοροϑβίίἃ Θϑβϑθηΐ." 
ΤΙ ΡΪδοθ γοί τοιηδῖη8, δηἀ 18 οδἰ θὰ ἐΐε ἐΐγεδ 

ἐαυδνη8. - ἴῃ (6 {6 οὗ Μτ. Ἐνεϊγηῃ, πη. 1645, 
{Π6 Γριηδ!η8 ΘΓ ““γοῖ νϑΥῪ ἰαϊγο." δ66 ἢϊ5 )έατίθ, 
νοΐ. Ἱ. ῥ. 184. 

156. οὗς ἰδὼν ὃ Παῦλος, εὐχαριστήσας τῷ Θεῴ, ἔλαβε 
θάρσος... Καυϊηοε! ψουα τ8Κ6 ἰδεῖν ογα ἰο ἀδθηοίβ 
σοηυοῦϑ86: 45 ἴῃ 20}. 12,91. Βυϊ (ἢ 158 Βθϑιῃϑ {116 86- 
εοτάδηξ ψΠΠ} (Π6 81:π|ρ0|Ἰοἱν ἢ Ισἢ σΠαγδοίθγιζθϑ ἔῃ 6 
Ράβϑϑδαρθβ. Τῇ6 ψοχζά τηυϑὲ ρ6 υηογβίοοά ἰη {5 ογάϊ- 
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ὭΔΙῪ Δη4 ΡΟΡΌΪΔΓ 86η86. Τὸ Ῥ6ἢο] 4 βιιο ἢ! υμδαυϊνο- 
οΔ] ργοοίβ οὗ Ζϑαὶ δηὰ γτϑϑρϑοῖ ἴῃ {{} 6 ῬθΥβοῇβ ὉΠ ΨΠΟΒ86 
δϑοσοιηΐ ἢα, ἴῃ ἃ ὕ»γοδί τηθᾶβϑυγο, δα ἀδββίγοά ἴο 866 
15 πηθίτορο 8 οὗ ἐμ νου], τ ρῃς ψν6}} Η1] τη 1 
ἀοισης, το μα ἀ14 ποί βυβδγ ἰο δναροτγαίβ ἴῃ {π6 
508] ψᾶγ, θὰ: ρΡουτοα ἔογίἢ ἢ 8 1ογ 1] ἔθ  ηρ8 ἴῃ ἀ6- 
νουξ ἐπδικ8 το αοα ἔοσ αθογάϊηρ βοῇ αποοιιγαρίηρ; 
ΟΙΘΗ8 οΟὗἩὨ ἢ15 Δ] 5106 658 ἰῃ ἢΪ5 ΘνΔΏρ6]104] ἸΔΟΙΓΒ : 
δϑη4 δΔοοοτα!ηρΊΥ, 1 15 Δα 64, ἔλαβε θάρσος, ἐοοΐ σοιι- 
γαρε; οἵ νὨϊοἢ, ΡὮΓΑ86 δι ρ]68 τα δἀἀυςεά ὈγῪ 
Κυρῖκ ; δβ Πιοηγϑβ. Ηδίὶ, ]. 11. Ρ. 78. παρακελευόμε- 
νοι ἀλλήλοις καὶ τι καὶ θάρσος ἐκ τοὐ δαιμονίου λαβόντες" 
ΜΏΘΓΟ ἴογ θάρσος 1 σοη]θοΐαγα θάρσους ; ψΠΙΓσἢ 15“ σοη- 
ἢτιηραᾶ Ὀγ Ῥαυβδη. 8, 9, 4. καὶ τι καὶ ἐς τοὺς Λακεδαιμο- 
γίους ἔχοντας δυσνοίας. ΤὮΘ σοῃεοίτιοίίοῃ καὶ τι καὶ 18 
αἶδο Τοὐπά ἴῃ ΤὨυοσγαϊε8 τηογο [ἤδη ΟἿΟΘ; 88 4. 
124. 1, 107. 

Πυοαάτιήρα 18 τι ]8. 4 ΚΘ 1ἢ βιιρροδβίηρ παι (Π]8 6χ- 
ῬΓΘΒΒΙΟη ἰηςπ|ὰϊ65, {πα ““ Ῥ41}}}8 σουγᾶρα δα Ὀαριη 
ἔο Ὀε βῃδκϑῃ." [{ ΤΔΘΓΟΙΥ τπηθδὴ8 δαί ἢἣδ ἔοοκ που, 
"» εε., σουγαρα: ἴογ {πδὲ 15 αἴνγανβ ἱποίμαδα ἴῃ (ἢ 6 6χ-ὶ 
ἐὐλῴανονν ΤΏυ8 (ἀπλοηρ οἴογ οὗ Κυρκο᾽β Ἔχϑιῃρ 68) 
δυσγά. 1. Φ. (6 ρΡαββᾶρθ ΨΘΓῪ δι πη} }γ ἴἰο {Π6 ργϑβϑης 

ΟΠ6, δη4 νῃϊοῖ 4180 βοῦν ἰο ἀϊδοουπίορηδηςα Κυϊ- 
068 ἰηξογργθίδιοη,) τοὺς δ᾽ ̓ Αθηναίους ἰδόντας ταῦτα 
γιγνόμενα θάρσος ἔλαβε. ! 

16. ὁ ἑκατόνταρχος παρέδωκε τοὺς δεσμίους τ. σ. Τὶ 
νγ85 ΟΥἀοΓΘα ὃγ ἰανν, (ἢαἰ 411 (0836 860 8ἃ8 ὈΓΙΒΟΠΟΓΒ ἴο 
Βοπια βῃουϊά 6 ἀρ] νογρὰ ἰο ἰἢ6 οὐυϑίοαν οὗ τ[ῃ6 Ῥγξ- 
ἐδοίι5 Ργῖουι, δηἀ συδγαβα ἴῃ (ῃ6 Ῥγϑίογίδῃ σϑρ. 
Ηδτα δὲ. κ|Κ μᾶ8 δχργθββϑά ἢἰπηβοὶε 1} Π Θχίγοιηβ 
ὈγΟΥΣΥ : θυ 18. τηϑϑῃϊηρ 8668 ἴο Ὀ6 (ἢϊ8: “ΤΠθ᾽ 
Οεδηίατγίοη 6] Ινεγοα [18 υγ ϑοηθγβ (0 ἴπΠ6 οἤάγρα οὗ 
(6 Ῥγείδβοι (ὐψ τολομὶ) τ ἃ8 ροτγια64 ἰο Ῥαι],᾽" 
ὅς. ὕἱ]ρίδῃ, 1. 1. 8808, (υβδίοα!ϊᾶ Γρογιτ ἐοβεϊ πᾶγΘ 
Ῥγοσοηϑ} 58ο]θῖ, υὐγπλ 1 σαΙΟΘΓο πὶ Γοοὶρίθηα 8 
Ρογβοηδ, 810 ΠΉΠ1Ὶ ἰγϑάθηάδ.. ᾿ 

16. ἐπετράπῃ μένειν καθ᾽ ἑαυτὸν. ΒΥ καθ᾽ ἑαυτὸν 14 
τηρϑηΐὶ, ““ ἀραγὲ ἴτοιῃ [Π6 ΟἾΠΕΓ ᾿ΓΒΟΠΘΓΒ, ΠΟ ὝΟΓΘ 
σροηδηρφᾷ ἴῃ δὲ 18 οα]]εἀ Ὀγ (6 ϑοἢο! αβέ οη ψυνθ Ὁ 

Τ2 | 
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ἨΔ] σαν θΡ σαδέγοησο. Απάὰ {ἰπαὶ καθ᾽ ἑαυτὸν 88 {15 
ὅ6 86, 18 αἶδαγῦ ἔγοπι [ἢ6 ΠυΙΊΘΓΟΙ 5 ρΡᾶ588ρ65 οἰζοἶ ὉΥ 
ΑἸ ογι, Ν᾽ οἰβίθιπ, δηὰ Μυηίῃο, νῆο παρ αἰ8οὸ πᾶν 
Ρτοάιςοά πιαηγ ἔγτοῃη “ΓΤ ογάϊ468. ΤΏΘ τϑδαϊηρ οὗ 
{Π6 ὅγτιας, ἐκ τοῦ στρατοπέδου, ἰ8 ἃ 6088; δῖ 1{ σοτΓ- 
ΤΟΟΌΨΎ ΓΕρτθβθηΐβ {Π6 667,56. 
Νον 115 νγᾶβ (1{ Βῃου ] 8566η1) 8 ρτοδί νου : ῸΓ 

δον {ῃοβ6 ο ψῇοῃι {ἢ 6 Πἰθθτα σεϑίοι ἴ8, ΟΥ φυλακὴ 
ἄδεσμος, ψγἃ8 σταηϊοα, ψόγα γϑῖ, τ50.4}}γ, σοηῃῆπρά ἴπ 
ἃ Ῥαγί οὐ {Π6 ρυ]ῖο ῥγίβοη οδὶ δά {π6 δεσμωτήριον 
ἔλευϑέριον. 80 1΄η ῬΠΙΠΟΒΙΓ. Ν, Α. 7, 92. ἐκελεύσε τὸ 
ἐλευθέριον οἰκεῖν δεσμιωυτήριον. ' 

16. σὺν τῷ φυλάσσοντι, τοϊέζ ἐὴδθ δοίἀἰθν εὐἶο σιιαγοα 
πῖηι. ΒΥ ἴπ υὑπαβιαὶ ρυιν]αρα δον Ῥαϑῦ], οἵ 
᾿[ντὴρ ἀρατγί, 1η 8 ονῃ ἤου56, οη6 τηὴϊρἢς Δ] πηοϑὲ 58} - 
ΡΌ56 (841 ἢἷ9 Πρ. τν 85 οὗ (Π6 ἠδίαγε οὔ {π6 ἐδονα 
οιιδέοάϊα οἵ ἰῃ6 β᾿οπιδη8, οΥΓ {Π6 φυλακὴ ἄδεσμος οὔ (Π6 
Οἴθοβ, πιοπειοηρά ἢ ΤΠαογά. 8, 85. ἀηά εαἰβον ῃθΓα. 
Βυι ἔπ (οιπιηδηϊδίοῦβ 866πὶ ἰο 06 ἀρτορα {Πδὲ ἢ6 
ὍΔ5 511} [ἀϑίθηθὶ ὈΥ ἃ οἤαίη ἰο {Π6 βο] ἀϊθῦ ΨΠΟ 
συάγάζοα ἢϊπι : δηα {Π18 πα δοᾶ 15 σοηδιιηθα ὈΥ͂ νου. 
20. τὴν ἄλυσιν ταύτην πεοίκεικαι. ΟΥ̓ (ἢ686 δεσμῶν, 
ἰοο, ἢ6 τῇδκοβ πιθηϊίοῃ ἴῃ Ἐρῇ. 6, Φ0. ΡὮ1]. 1, 7, 18, 
14,16. (οἱ. 4, 18. 2 Τίπι. 9, 9. ῬΒίοπι. 10 ὃς 18. 
᾿Απά' (Πουιρσῇ ἐθεθβ8 ρ48388ρ65 ηιὴρ ἠξ 4}} Ὀ6 ᾿ηἰογρτγοειοά 
πβυποινει, γδῦ 1Ἢ ψουἹὰ 6 ΘΧχίγοπ ον ἤδδἢ 80 
ἴο ἀο. 

γε πὰ ἤγουν “οβαρῆ. 814, 7. {πὲ δνεὴ ΚΙ 
Ἄρπρρα Νὰ, δ οιηθ, οἰ δ! πο ἴο 8 βο] αἱδγ; ἰἰουι 
6 γοδα 8 {π||6 {ΛΓ Π6γ οἡ {πδΐ, Ὀγ ἕάνουν, ἃ εοπέμγοη 
Ὑ}88 ἈΠ ΟΓν ΑΓ 5 5 δ8{{π|64 Ἰη ρ]αςα οὗ (Π6 δοϊἀΐοσ. Βγ 
115 1 ΠΔ]σοησα οὗ θοΐπρ ἴῃ ἢ8 νη ου8ε (Ὠόάάτιάρα 
ΜΠ οὔβογνθ8) Ια] ψ85 αχουβοά ἔγοιῃ 41] (6 αἰ οϊίοη 
ψῃϊο ἢ Ἱγίηρ ἴῃ (ἢ6 σοπηοη ῥυΐίβοη, ϑίποηρ ἴδ 
ὙΓΟίοΠΘα οτοδίυγοθ το ψουϊε ργΟΌΔΌΪΥ πᾶν θθθη 
ἢβ σοι ρΔη]οἢ8 {ἢ6Γ6, τηθϑὺ ἤᾶνα σίνθη ἴο ἃ τηδῃ οὗ 
οὗ ἢϊ5 56η56, Θἀποδίίοῃ, δΔηα ρίείγ. Αηΐ ἢ τὶρῆς 
ἧανο δα άοα, {πὲ (ἢ5 Ῥαι] 85 δηδ] θά ἰο οβδος. ὑπμδί 
ΨΕΣΥ Οχίθηβῖνθ ροοά ἔογ ψῃϊοι ῃ6 νψὰ8 ὈΥ Ῥγονιάθποθ 
Ὀτοῦσης ἰο Βομηδ; δηά ὈῪ [Π6 8384π|6 Ργονίἄβθηςθ, 
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ἀοιθι 655, 10 Πδὰ Ὀδ6ρη οὐἵἀαϊηρά (ἢδὲ {{Π158 πάῃ!) σβ ποθ 
βῃουα ὕ6 ρτγαηίρα, 

4 ἴα 9 

17. μετὰ ἡμέρας τρεῖς, ἱ. 6. (Δοσοτάϊης ἴο [ἢ6 π5π8] 
.ἸάϊοΙ) οἱ ἐΐθ ἐξὶγαὰ ἀν; “ὨϊσΝ γ8 8ἃ8 βοοῇ 88 ἢθ6 
ψ}6}1 σου ]ά : ἔος οἡ {π6 δθοοηά ΠΔΥ ἢδ6 ννὰ58 ἀου .1688 
ἀε] νοοῖ ὙΠ (Π8 ΟΥΠΟΙ ῬΓΙΒΟΏΘΓΒ ἰο {π6 Ρτγοίδςεί, 
Τρ (ὐδηίυγίοη, 1{ 866 1}8, ἰοά ἀοίογγοα ἤμᾳ}}ν Ἃ6}}- 
ν ΘΓ ἢρ ὉΡ 15 ὈΓβοηθγβ {{}} ῬΑ} ἀγυῖναϊὶ: ἴῸΓ 'νῈ οδη 
Βαγαϊν ΒΌρΡΡροβα ἐπὶ ἢ6 ψοι]α 4180 φοηξίηιια. ῬΠὮ ἢ18 
ῬΡΙΒΟΠΟΙΒ ἴΠ6 ϑουθη ἄανδ αἵ Ῥιυΐϊθοοὶ. ΥὙοὲ ἢ6 τοὶρῇξ 
τοηηαΐη ρᾶγί οἵ (ἤθη ; δῃηα αἴϊθγνναγαβ ψψου]ά ργορ] 
{ΓΆΡ 6] τῇογα δον εὐ ἐΐοηι, (ἤδη δι] σοι] ψἱἱ 
(Π86 Βο]41Ι6εσ, ὍΤῆαβ {Π6Ὺ τιϊσἢῦ ἀγεῖνα δ Βοιηθ πϑαγίν 
αἱ {Π|6 5816 {ἰΏ16. 

17. τοὺς ὄντας τ. Ἶ. πρώτους. ΒῪ {ἢ 58β 8Γ6 ποῖ 
τηθδηΐ ἴῃ6 Διοἢιβγηδρορὶ (ἴοτ, 85 Οἰσεύ: Οὔβοενοϑβ, 
{πον ἤδα ποπο ἴῃ οπιθ), Ὀὰΐ ργίριοσοθ. Απά [(ἢ18 18 
σοπῆγμηδά Ὀγ [Π6 ιι586 οὗ ὄντας, ψὨΙΟ. ψουὰ ποῖ, ἰη 
Π6 οἰαγ οᾶ86, ἢᾶνθ δε οιηρὶογοά. Κύυοῦβ σοιην 
Ρδᾶγο5 Φοβθρῇ. Δηΐϊ. 7, 11, ὅ. ᾿Αφικοῦνται δ᾽ εἰς Γάλγοιλᾳ 
πρὸς αὐτὸν οἱ τῆς χώρας πρώτοι. (ΟΟ. γιΓηρα, ἱπάοοα, 
ἄς Ψεῖ. ὅγη. 611., ψ1}} ἤανα 1 {παὲ {656 ΨἜΓΕ Ρουν; 
5008 ὝΠΟ δβιιβίβι η6α (ἢ6 οἱἷςεο οὗ τπηϑρ]δίγα 68 δηοηρ, 
86 (ον (οὗ νν ιοἢ ορίπίοῃ, ἴοο, ἰ5 Ηδιηιηρηᾷ, ψ 80 
ρ8}}5 {ποτὰ ἐμίον 5 οὗ ἐδ σομδίδίοΥ ἀπιοηρ ἐΐο «6μ:8). 
Ανᾷά 18, ἢ {Π|Π 8, ΠΙΔΥ Ὀ6 ργονθα Ὀγ {π6 86 οὗ 
ὄντας. οΙἑ, βονανοσ, οὐὔ͵]θοίβ ἰο δὴν βίγθβϑϑ θϑίηςξ 
ἰαϊὰ οὐ {πᾶΐ νογά, ψῇῃϊοῇ ἢ6 {ΠῚ} ΚΒ 85 ὯΟ ΘΠ ρΡἢ 8818: 
ἃ ἢ6 1ῃβἴδ)) 068 ὅ, 17. ἡ οὔσα αἴρεσις τῶν Σαδδουκαίων 
18, 1. κατὰ τὴν οὔσαν ᾿Ἐκκλησίαν 15, 82, Δηὰ 19, 88. 
πὶ ἃ] ψν οὗ σ8568 {μ6 ὄντας τσ 6 ἀΙΒρθηβθα ψ]}. 
βοϑλ468, 6 {1 1κ8 10 πού ΠΠ|Κοὶγ {Πδὲ Ῥααὶ νου ἢδᾶνθ 
νοῃξυΓοα ἴο ΟἈ]Ϊ ἴο ἢΪΠλ ΔΩΥ Ψ6 }081η. Δ ΠΟΙ Υ, οὗ {Π|41 
ἀν ψολ]α ἤανα αἰἰθηἀοα ἰο {Π6 βυπιμηοηβ. ἴὔροη 
186 ψῇοΐρ, {Π6 ᾿ἰραγπθά Οοιδιηθηΐδίου 566 Π|5 10 {Π6 
εἰσι; ΤΠπουρἢ Ὠ18 ἰα80 ἀγριπιθμί 15 ποῖ, 1 (Π]ηΚ, σοη- 
Οἰαδῖνο; 8Πα 885 ἴο {ἢ6 δχδιηρίθβ ψῃϊο ἢ δαάυσοβ 
ἤτοι Αι. 1δὅ. 82, 19, 88. [Π6ὺ ἃγθ ποῖ δρροβϑίίθβ.0 ο 

.17. ἔλεγε. Ῥδι] ἤνβί γοίηονϑβ ἔγφῃμ ἢ: ΠΊ861} Δἃ}} 505- 
Οἱοίοη οἵἉ ΗΪ σοηάιιοῖ, ἀπά {Π6ὴ δηάθανοιΓϑ ἴο ἄγαν 
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{ποθ ονϑῦ ἰο ἐῆ6 ΓΟ γβιίδη ἐδ! ὈΥ πτρὶηρ οἡ ἔποπα 
ἴπ6 ἰγυΠ8 οὗἩ (6 ο8ρ6]. (Κυΐη.) 

17. οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῶ λαῷ, ἥ τοῖς ἔθεσι τοῖς 
πατρῴοις, ““ ΠΟ(ΠΪΏΡ ΠΟΠΙΓΑΓΥ ἴο εἶθ ἔγιϑ ἱπέδγεϑίβ οὗ 
(Π6 Ρϑορίβ, οὔ δὲ νᾶγίδηςθ ψἱἢ (Π6 οσυβίοτμῃβ οὗ ΟἹΓ 
δϑησοδίογβ.᾽᾽ ὅδθ6. 4, 14. Φῷ, 8, Φ1, 2Φ8.Ὀ Ποιήσας, 
“«{Πουρἢ 1 Παὰ ἀοηο.᾽ ΤῊΪ8 8δ6η86 οὗ (6 ρΡαγςιρὶς 
18 πού ΝΘΓῪ ἰγοαυθηί. 

17. δέσμιος ἐξ Ἶ. παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τ. Ῥ. Ο6το- 
εἰυ8 δΔηα Καυΐηο6ὶ] ἢδθγδ γϑοορτῖβ 8η δι ροίο οὗ ἀπαχ- 
θεὶς, δη {π|ηκ ἔθ γο 18 ἃ γοίδγεποθ ἰο Ῥ0}᾽5 θεϊῃρσ 
δοσιβοὰ Ὦγ (Π6 268 Ὀεΐοτο ΕὉ]]χ. ὍΤΠ18, ΠΟ ΟΨΘΓ, 
ΒΘΘΙΏ8 ΒΟΔΓΟΘΙΪΥ 8 84 |8[ΔΟΈΟΓῪ Βο] ἱΐοη οὗ ἢ ἀΠΠΟΌΪΥ. 
1 5ῃοι ἃ σταίῃμογ (πίηκΚ (Πδΐ Ἱεροσολύμων τπηδῦ Ὀ6 [ὉΓ 
Ἱεροσολυμιτῶν. ΑὉ 4}} ὀνεπί8 ὈῪ ἱἱεροσολύμων 18 τηθδῃΐ, 
85 5.8], (Π6 πια7ο} ρατὲ διά ἐΐε τυ ἶογ9. Αηά {Πουρἢ 
{πον αΙά ποῖ, βιίγ ον δροδκίηρ, ἀοΠναγ ἢΐπη δἱ ἢγϑί 
1ηΐο {Π6 ἢδη48 οἵ ΕδΙΙχ, γεοί [ΠΟΥ δοαυ!οϑοθα 1 {ἢ6 
861ΖΌΓΘ, Δηἀ ὈῪ θγηρίηρ ἃ οδ.86 δράϊηϑι Ῥ41} Ὀείογα 
[Π6 Ῥτγοβιάθηΐ, δηά γϑαυϊγίηρ ἢ! πὶ ἰ0 ῬΓΟΠΟΊΠΟΘ 86ῃ- 
ἴθης6 οὗ ἀδαίἢ οἡ ἢϊπ, ταῖρἢς θ6 βαϊὰ ἴἰο ἀδῖνοσ ἢΐπὶ 
ἋΡ υπίο (ἢ6 Βοιπηδη. 

18. ἐβούλοντο ἀπολῦσαι, ““σου]ά μαναὰ ἰδὲ τὴ6 ρο." 
Ηδὰ 1 ποῖ Ὀδθη ἔοσ {18 ρΐαςθ, ᾿ξ σουἹὰ ποῖ Πᾶνα 
Ὀδοη Κπόνῃ (ῃδί (ῃ6 Βοηδη8 (ἰ. 6. Ἐδβίιι9, οἢ. 95.) 
ΝΟΙΪα ἢανα δοαυϊίοα Ῥδι] ὕροη 18 ἰγ18], ὈυΣ ὙΘΓΘ 
Πιηἀοτοά ὈγῪ {πὸ Ψ6νν8, ψ8ο βιρρεϑίεα ἰο Ἐδβίυβ ἰῃδὲ 
Θηβηδεηρ αιοϑὅοη, “ 1 (πο ξο ὮΡ ἰο 6 γυ 5461}, 
8η6] {δεγα 6 Ἰυᾶαρρά οἵ ἐδ86 (Ὠΐηρβ Ὀεοΐογο πη ἢ 
ἼΏ15 οἰτουπηϑίδηοθ οὐἁἨ Ρ41}}᾽8 δοαυϊ4]! τσ Πᾶνα 
Ὀδϑη τηρηςζοηρά οἷ. 95. αἴϊοσ (6 δίἢ νϑῦβθ, 1 ψὨΙΟἢ 
Ῥδιὶ Παᾷ ργονϑά (ἢαι ἢθ6 Παά βεβθὴ ρΌ ΠΥ οὗ πο οἵ- 
ἔδησθ δρδιηβί [ἢ6 ἴασιν, [Π6 ἐδηιρίο, οὐ {ῃ6 ΕἸ ΡΕΓΟΣ : 
(16 ᾿πηπηθάϊαί6 σομβθαιθησα οὗ ψῃοῃ οὐρῶξ ἴο ἢανα 
θδθη ἢΪ8 δοαιυ! αὶ : Ραΐ {πα {ἐν ψου]ά ποῖ ἀρίδ ἴο 
(ῃ15, ἀπ Εδβίι8 84 ηοΐ βγη 685 Θῃουρῇ ἴο 1η8]80 οἢ 
1ι. Ῥ40} 5 ἀρρθδὶ] ἴο (ξβᾶγ, (45 ἢ6 (6115 (6 Ψ6ν}8 Β6Γ6,) 
γγὰ8 ποΐ τηδι16 ἔοτ (ἢ 6 88Κ6 οὗ δοουδίηρ ἢΪ8 ὈΓΘΙΏΓΘΗ 
οὗ Ψογυβαίθῃ, ὃ -οαἵ ΟΥ̓ πιο πεοοδοέῳ δηὰ 86] 
ἀείδηςο ; οσ ἢθ 88ν,)7 Ὀγ Εδδβίιι8᾽5 ποί δοαυ!ἰηρ᾽ ΠΙΠῚ 
ου {πΠῸ βροΐ, (δὶ 6 νοι] σίυο ἀΐμι }Ρ ται  Σ (ἤδη 
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ἀΙΒΟΌΠα {Π6 9678; 8Ὧηα 6 Κηον (Παὶ 1 6 ψϑηΐ ἴο 
«“ογυβαίθιῃ ἢ6 βῃου ἃ 6 τιμγάογθα ὈΥ ἴπθὰ, 80 ἰδδΐ 
{Π6 ΟὨΪΥ ΑΥ Πα σου]ά (Δα νψγᾶ8 0 ἀρρ68] ἰο δῃοίῃοσ 
ἀθαηαὶ. Ηδγα 18 ἃ βιγΚιηρ ᾿ηβίδηςσα οὗ ολαγέψ, οὗ 
8 Πονγρὶυἱπρ' ἐθηιρον, δπὰ πκο τα ἴτοιῃ υἱπαϊοίϊυθηθδ88 ; 
ἴοσ ποιρῇ Ῥδὺϊ Κηον ἰδαΐ {πὸ 26νν8 οὗὨ Ψεγυφαίθιη 
λαέοα ᾿ἰτπὰ τηογίδ! γ, δὰ ᾿πίθπάθα ἰο γημγ ον Ὠϊ ΠῚ, 
γοῦ ἢ6 Πδγθ Ἱπηιη θα! δου ρυδγάβ ἀραϊηβί 411 βυ βρ᾽ οἱ οἢ 
1ῃδὲ, ἰη αρρεαϊϊηρ ἐο (ἰβαν, ἢ μά ἀεϑίρῃ οὗ ἰαγίηρ 
ΔΏΥ {Πίηρ ἰο {86 σἰάαγρα οὗ 8 Ὀγοι ἤχθη δἱ 96 γυβᾶ- 
6 πὴ : ΓΩΥ͂ ΟἿΪΥ πηοίΐνα, 8808 6, ψγ)γὲὰ5 πϑοοδϑὶέψ ; ἠναγ- 
κάσθην, ὅτε. ; “1 Δρροαϊϑὰ ἰο (ϑϑᾶσ ουὔϊ οὐ Ὠθοθβϑβιγ, 
ποῖ ουὖΐ οὗἩἨ δὴν ἰηΐδηΐ οὗἁὨ δοουβίηρ, ΤΥ ὈτγαίῃΓΘη.᾿ 
(Μεαιυκ δά.) ᾿ 

19. ἀντιλεγόντων δὲ τῶν ᾿Ιουδαίων, “4 Ορροβίῃρ' ΙὩΥ 
ἀἰβοῦαγρα, δηα τοαυϊγίηρ τὴΒ ἴο ὑπ οΓρὸ ἃ [116γ {τἰα] 
αἱ Ψογυβα]θ), ἴο ΤΥ ρστγοδξ ρεγβοῃδὶ ἀδηροτ." ἘΕῸΓ 8]} 
{818 τηυβί Ὀ6 ΒΡΡ0]16α ἴο σοπῃρίεία (ἢ 6 8686. 

19. οὐχ αἷς τοῦ ἔθνους, ὅι(., "ὁ οΐ 88 Πανίηρ δυρῃὶ 
ἴο Δ6ΟΙ186 ΏΥ ΟΥ̓ πδίϊοη οἵ," ΤΠΪ8 18 ἃ ᾿Π6 γα] νοῦ- 
βίοῃ, Ὀυΐ ἀοο85 ποῖ, ρϑῦῃαρ8, Ἔχρῦθβϑϑθ {Π6 γιὰ 856η86, 
ΠΟ ἢ 8668 [0 ΡῈ [ἢ]8: ““ ἠοῖ 88 ἸηΘηἀΐηρ ΌΥ {[18 
ἴο δοουβ6, ὅσ. δηα (18 Μαγκίδη ἃ βθϑβ ἴο ἢδυθ 
Ρεογοοϊνοα, ὙΠογα 18, Ῥογῆαρβ, το σεῦ ψῇοβα 
86 868 86 80 ΨΆΓΙΟΙΒ 88 ἔχω. Κυϊηοοὶ σοι] βιὉ- 
δια ἀλλὰ αἴζεοῦ οὐχ αἷς. Βυΐ {Π18 τηοι Πῃοά 158 ρῥγϑοᾶ- 
τίου, δῃηά ΕἸ ΠΛΉΡΕΙ, Ὠοΐῃηρ.  εἰβίθ ἢ 8 δχϑι- 
ὈΪ6 85 ἅΓ6 8:11} 8 [ἢ ρἤγδδβθ, θαΐ ποΐ ρΆγα}]6] [ἢ 8686. 

20. ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι. 'ΓὭφΒ6 ΨΟΓα5 8ΔΓ6 (0 θ6 
(ακοὴ ἴῃ {ποῖὶγ σομηποη δηα ΡΟΡυΪΔΓ δοςσρίβίϊοηῃ. 
ΤΠ τοδβοηΐηρ (Ὠ]οΟἢ 18 ἢοΐ δγδηροα ψ] ἢ. ἀ418- 
Ἰδοίοαὶ γαρυ αγιγ) 18 {Π18: “Νον, ἴογ (ἢϊ8 νὉΓῪ 
σ8ι186, 1 βοηΐ ο 866 γοὺι 8πη4 βροδὰξκ ἢ γουῦ ((ο βῆον 
γον {πΠ4|1 πᾶν ποί Ὀσουρμε οη {Π|18 ᾿πρτβοημηθηΐξ 
Υ ΔΩΥ͂ ἱΠ]ΌΓΥ ἴο {πΠ6 Ρ6ορ]6) οἵ οδηςε ἴο [ἢ Γε- 

Ἰισῖοη οὗ (6 “26 7}78) ἨΔῪ ἴογ [8268 ἤορε οὗ [8γδεὶ] 
(ἴῃ Ἰοηρ Βοροὰ ἔονς Μ,68814}) 1 δίῃ θουπᾶ νψ!τἢ ἐῤὲφ 
οἢαῖη," ἄλυσιν τούτην, βροΐζοῃ δεικτικῶς. [Ιηβίοδα ὁ} 
ψὨΙοἷ ]α8ὲ ψογάβ, Κυρκο οὔβογνθ, [0Κ6 τπιρσῆϊ ἤδυς 
φυγΣτἰοη- ἡ ἅλυσις αὐτὴ περίκειται {8 Απά ἢρ ϑρι)γ 
οἰία5 Αἰδθη, Ρ. 212. περικείμενος δακτύλιον χρυσίου. 
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21, ΤἼδ Ὅγιηϑγ οἰαιιϑα ὁ {ἢ 8 δοηἰθῆσθ γηυβὲ Ὀ6 [ἢ.- 
[ογργαῖοά σι{ἢ δοσοιηπιοάδίοη ἰο {Π6 ἰαίίοΓ οπα, τ ἢ 
Βθοαβ δά ἀβα ὈῪ ΨΥ οἵ Ἔχρ᾽ δηδίϊοῃ ; ὨδιηοΪυ, “ γε 
Πανο Ὠραγά οὗ (18 δοουβαίίοη ἴῃοιι βρϑακοβί οἵ; 88, 
ἀπάθοϑα, {ΠΟῪ πιυβί παν ἄοηθ; δπὰ ὈΥ ψ[αΐ οἰ ονγΒ 
ἐν αἶθο ρρϑᾶγϑθ [δι (6 Ὑ6]}1 Κπὸν (δὶ Ῥδὺ] νὰϑ 8 
Ομειβυίαη. Τῆδ βθηβα οὗ (8 016 ραββαᾶσα πρᾶν θὲ 
(0.8 ἜΧΡτΓαβ86α :. ““ 8 ἄδδίγα ἴο Κῆονν ῃδί δἃ1γθ ΓῃῪ 
ΒΘη το π18 (]. 6. τοὐδαέ λοι αδέ ἰο 8α) τοβρεοίησς 
(ἢ18 δθοῖ, οὐ γαίῃ ἀσοέγῖπο (ΝΜ ἘὨϊοἢ ψὰ υπαογβίδηα 

᾿ δου ρῥγοΐδββοϑο) ςοῃοογηίηρ [{.᾽ 
Φῷ, γνωστόν ἐ. ἡ. ““ἰἴἴ 15 ΚΠονῃ (0 115. ΤΠ8 ἔον- 

τη]8 458 ΠΘΡ6, 895 οἴϊθη, [6 5686 οΟΥὗὨ ἐἑπηποέοσβοογο, ἴο 
θὲ ππιαάδ κποιυπ. ΑὨὰά 8ο Αςίβ 19, 17. 18, 88. 1ηΐτ. 
νοῦ. 28. δηὰ ΕΖοκ. 86, 82, ΤΙ {86 ῥγθϑϑῃξ σαβϑα 1ΐ 
1ηνΌΪϊνο 58 (Π6 ποίίοῃ οὗ {πΠ6 τδῖηρ Πανίηρ ὑδθη πιϑα 6 
Κηονῃ ἴο Ποῖ ὈΥ πιεδϑαϑθ. Απά (ἢ ϊθ. σοῃῇγῃβ (10 
ι.56 1Π6 ψογάβ οὗ Ὠοάάγ.) ““ {Π6 δοσουηΐ ρίνδῃ τ18 ὈΥ 
Ψυϑιίη Μαγίγσ, δηὰ βοίηβ οἵπδὺ νυσί[θγϑ, {πὲ ἴ86 6 ν9 
αἱ ογυδβαίθηη 8θηΐ σῃἤοβθῃ τηθῃ αἱΐ ονϑῦ ἰδ σψογὶά, 
Ταργθβθηϊηρ ἰἢ6 (ἢ γΙβι8η58 88 δὴ Αἰμοίβιϊσαὶ βθοῖ, 
δηὰ οδαγρίησ τἢ6πὶ σι ἢ6 ργοββθϑδί σδὶ Ὁ ΠΊη168, 
ψ ΒΟ τῆς Ἰρηοταηὶ ποδίπθηβ βδανδησθα δρδιηβὶ 
{π6π|.᾿᾽ Βυΐ ιΓ τ1η18. Ὀ6 υπάσεβίοοα οὗ ΔΠΥ φιεβδαρε 
οὗ τη6 96ἐν ]8ὴ Ῥγιθϑίβ, (ἢ6 ψογὰβ οδπηοί θ6 1ηΐογ- 
τοϊθα ἴῃ 16 88] ΤΔΠΠΘΓ, δας τοδί βιρσηϊν, “ {δὶ 

τὸ ἰδ ἴῃ αἷξ γερρεοία ἰἑαῦϊθ ἰο οὐ)εοίοη ;" σδιοῖ ρῖναβ 
ἃ ἴατ Ὀδίζεγ 86η88 ἤδη (ἢ σοιηπηοη ᾿πίογργούδεϊου, 
δηά 8 σαρᾶθ]6 οὗ 5αιβϑίβοίοΙΎ Ῥγοοῖ. Εθῦ αἵρεσις 
οἴζοῃ βίρτῆθβ ἀοοίγῖπθ. Απά βαυγαὶυ [{ 18 Ἰϑογθ ρζο- 
ῬΟΙ ἴο ΒᾶΥ ἃ αοοέγὶηθ 18 ΟΡ] οἰ ΟὩΔ0}5, Ἰθῃ 8 δεοί. 
Ἀπά χανταχοῦ οἴδῃ 5165 ἐπ αὐ γοδρϑοίς; ἃ8 ἰῃΏ 
Αοῖἰβ 94, 8. εἰ 8110]. ᾿ 

48. ταξάμενοι ὃ. α. ἡ. ὍὌηα (οιμπιδηίαίοιβ 6χ- 
Ῥἰδίη, “" μανίηρ δρροϊπίεά, οὐ ογάδὶποὰ 8. οογίδίῃ 
ἀαν." Βιυῖ {Π18 5668 μεπὶξ 270 ἐπιρογίο; 88 1ὶ ἀο068 
Ὠοΐ ΔρΡΘαΓ {πᾶ [ἢ6886 ΓΘ Ῥ6γβοῦβ Ποϊάϊηρσ οδῆσα Ὁ 
16 Φενίϑῃ (το. 6 β86ῆη86 γδίποσ 8566 1}5 [0 ἢο, 

““ ανίηρ ἀρτοοὰ τῇ ἢ ὉΡΟὴ βοπῖα ἀδυ." Απά 
τάξασθαι ᾿ὰ5 ποΐ ΠΟ ΘΓ Υ (ἢ 5 δ6η56 ; 85 [ἢ 
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Τπυογά, 1, 10]. 8. ὦ. δῃὰ Ῥοϊγν, Ἐἔχοογρ. οἰϊεἀ ὃγ 
Ῥγίσευ. 

928. εἰς τὴν ξενίαν, ““ ἴο 18 ἰοάρίηρ." [Ιη δενία 
(ἔγομι ξένιος) (6 γθ 185 ἃ βυθαυ οη οὗ τράπεϑα : δὃιι 
80 Δ8Ποϊ6ηΐ 18 [6 6}}10818 ἐμαὶ (δ δου ίοιο ἔοστῃ ἰ5, 
ΘΓΒΑΡ8, ΟἿΪΥ ἰο Ρ6 ἐουῃᾶ ἴῃ Ηομιογ, (866 δπηη). 

ἡβῶῃ Ηοπι.) ἰπ ψηϊοῆ οα56 10 ἀξηοίθβ ποΐ :Ὡ γον 
ἰοάσὶηρ, Ὀὰΐ ψιαὶ γα ς4}} δοαγαϊΐηρ, ἰηοἰιάϊηρ Ἰοάρ- 
1ηρ. Αῃά 80, ρογῆᾶρϑ, ἰὼ Ρἢ]. 22. 

428, οἷς ἐ. ὃ. τ. β. τ. Θ. Διαμ. ἢ 88 ἤδγα {π6 ἔογοθ οὗ 
8 δάνοιθ:; “ὁ ψῆοπι ᾽6 ΘΑΓΠΘΒΕΪΥ 86 ἐοσίῃ ((Π6 ΄ 
ὨδίυΓθ δηα ἀοσίγίηθ οὗ (6 (Ἰιτιβιδη τοὶ σίοη.᾽ 

43. πείθων α. τ. π. τ. Ἶ. ““ἀγρίηρ ἀροη {ἢ 6πὶ {86 ον!- 
ἀθῆςοβ οὗ «68ι13᾽5 Μ 6551 }53}}10. δ6ε ποίβ οἢ 109, 8. 
ΤῊ δ άτοθαϑ νγᾶϑ8 531:1η1}8. ἴο (δ΄ πο πίοηρα δἱ 18,16. 

48. ἀπὸ πρωΐ ἕως ἑ. [11 15 ννοὶ] οὔϑογνθιὶ ὃν Καυὶ- 
06], (δὶ ἔσοπὶ νοσ. 25. 6 ΠΊΔῪ Ἰηΐοσ δῖ ραγέ οὗ 
{Π8 (πὸ νγὰἃ8 βρϑῃΐ ἰη ἀγσιυιπιοηΐ δηα ἀϊδριυίδίιοη, 

᾿ς Ὡὅ, ἐ. τ. Π. ῥήμα ἕν. ϑοῖίῃο (ὐοιηπιοηΐδίοια, 88 
ΟἌΔΙΏΘΓΆΓ., Ἐχρίδῃῃ : ““ βαυίηρ (18 848 ἃ ββογί βι1η}- 
ἸΏ ΔΤ. Βαΐί βυςσῇ 1 νὰ5 οἵ ; ΒΊη06 ποίην οὗἁἨ {πὶ 
δά Ὀδδη 88:4 θεοΐογθ. [{ 18 θυ ἀθη!! δὴ Ποῖος δὶ 
Βηά οἰϊρειςαὶ μῆγαϑα : δηα ατοῖ. ψουἹα βυρρίγν, “ δ8 
18ον ψοῖ ἀσρδσγάηρ ; δῃὰ ν᾽ δἰαϊ. ““ 1ὼ δἀάϊεϊοῃς.᾽" 
Βυι σμοΐ βυϊλαια! 108 βθόσὰ ἰ00 ΦΓΡΙΓΑΙΎ. 1 γδίῃογ 
{πΚ, ἢ Βοζα δηᾶ ἴαριάθ, μαὲ 86 ψογά ἕν ἰ8 ἰο 
6 ἴδκοη ηρλαξοαέν, νἱΖ. “(ἢ ΟὟ {Πρ 1 887 
(ἐϑρεοϊαξέψ)." ΤὮδ ἔογςα οὗ {Ππ6 ἰ61081 15 τν 61} οχργοσβοά 
γ Ρχγίςεθυδ: ““ δῖος αἀϊοὶ βοίδί ἀδ 115 4 ργεβοθαρηΐθι 
ΞΟΓΩΙΟΏΒΩΙ 5ΌΠΠῚ ᾿ΠΒ]ΡῺ] Δαυ0 ἀϊοΐο οἰδιαάογε οὐ χυθεὶ 
βίρῃδσγο νους." Απὰ Βεὲ οἰΐδβ Ροϊγὺ. ἔχοοῳ. καὶ 
αὐτο ἐν τοῦτο εἰπὼν --- δηλώσω. ͵ 

206, 97. Ὅς {Π686 νΟΥΒ6Β 866 ποίθ οὔ δαδι. 18, 14. 
864.. ἰο τϊηςοἢ 1 δαά (ἢδέ ἴῃ ϑορῇ. Α41.8ὅ. Μίποενα 
Βαγϑῖο ΄γ886κ5, ἐγὼ᾽ σκότωσα βλέφαροι καὶ δεδορκότα. 

28. τοῖς ἔ. ἀ. τι σ. τ. Θ. Τὸ σωτήριον 8 ίοε ἡ σωτηρία, 
Οοπιρατε 18, 40 διε 406. 18, 6. ἀδηα 18, 96. 

28, αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται. Τῇ γυ]ρ., Βα6Ζα, δηὰ 
Ἐγταβη., ΓΟΠ θυ, “ οἱ 111 δυάϊθρηὶς." ΒΒ 1 Ρυεέεσ, 
ψ ἢ (ῃ6 ὅδγγ, ἀπά Ρίδ5ο., ““ 1111 οὕίδιη διιάϊθηΐ." Ἐὸογ 
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δε Πίδα ἢ85 ψ6}} γε ιηδγκοα, {πὶ [Κα 48 ρυγροϑεῖὶγν 
αἱ (6 καὶ ἴον {π6 νεγῦ, ἔοσγ (Π6 βακα οὗ δ ρ 8818. 
ἷ ἸΏΔΥ ὃ6 τοηάογθα, “ δηά που, ἴοο, Ὑ11}} ἀδαγίεπ 
ο 11.᾽ 

ει 80. ἔμεινε --- διετίαν. ΓῊΪΒ ἸΏΔΥ 6 τΤΟηαοΓοα ]}- 
ΤΟΓΆΠΥ, ““ ἢ6 ΓΟ] η6α ἃ ψΠΟ]6 ἐγο-υθαῦ." Α΄8 [μΚο 
σΟὨΟΙ 468 ἢἰ8. ἰδίουυ σι ῬΑ} 8 δροάβ δὲ Βοιηβ, 
Ὀοδέογα 818 ἸΟΌΓΗΘΥ ἰηἴο ϑρδίη, ψγὰὸ πιδὺ ἰηΐογ (Πα ἢς 
ψτοίθ θοῦ ἢ185 ὐοδροϊ δῃὰ {6 Αοἴὰ ἢ} 6 (ἢ6 ΑΡοβεῖθ 
85 8{1}} ᾿ἰνίηρ, οὐὗὁἨἉ ἁ ψβοβα δοίοηϑ ἢ6 νγὰ8 ἢ1861} δῇ 
Θγο- Ιτη688, δηἀ ὈΥ Ποπὶ ἰὉ 18 νΘΓῪ ργορα}]6 (ἢ 18 
Ὀοοῖκς νγᾶ8 γον βθά, ἃ8 {Π6 δῃ οἰ θη 8 8180 ΒΔΥ [18 (ὐοβρ6 1 
ν 88. (Ποαατιαρθ.) 

. 80. ἐν ἰδίῳ μισθώματι, “5 τὴ ἢΪ8 ον. ὨΙγοα Ἰοάρτηρ,᾿" 
5ο Ρἰδΐίο, ἐν μισθώματι οἰκεῖν, δΔῃ ΤΠΘοΟρΡγ. Οδδγ. 28. 
μισθώτην οἰκίαν οἰκὼν. Ιῃ 16 ψοτά8 μετὰ πάσης παῤ- 
ῥησίας ἀκωλύτως {6 Γ6 [8 ἃ δοτί οἵ ρῥ᾽δοηδβ), σι 1ἢ 
ψ οἢ Ὑοῖ8. σοιηρᾶγοβ ΗἩργοὐΐδη 8, 2, 1. διέβησαν 
ἀκωλύτως, μηδενὸς ἐμπεδὼν γενομένον. 

Βυγίηρ {18 οσοηηδηοης Ραιΐ νγοίθ ᾿ἷ8 ΕΡ 5168 
ἴο [6 ΕΡἢ688., (1088., ΡΏΠΠΡΡ., ΡΠ] δμλοη, δηά ργο- 
ΡΔΌΪγ (ὃς Ηδρτγονβ; δῃὰ δρουΐ [6 δηὰᾶ οὗ {π6 ἵνο 
γΘαΓΒ ΜΑ8 ΡΓΟΌΔΌΪΥ 86 δἱ ᾿ἰρεσίΥ ὈΥ {π6 ἱπίογεβί οὗ 
ΒΟΙΏ6 οὗἉ ἢ]5 {ΓΙ Θἢἀ8 'ῃ ΝΙΕΓΟ᾿Β ΓΔ ΠΥ: δῆμοῦ ψῃ ἢ Β6 
18 ἐπρροβθα ἴο ἢᾶανθ ρΌπ6 1ηἴο ὥραϊηῃ δηὰ οὐδογ 
νεβίθσῃη σουῃίγ68: τπουρὴ τμδί δα ἀϊά δηὰ βυΐ- 
[το δἴϊογσναγαβ 6 ἢᾶνα ἃ ἔλγ 1688 οογίδίη δοσουῃΐ 
1 δηῃοίθηΐς ψιογ8. Απαᾶ 848 αοά ἤδίῃ βϑϑὴ ἢϊξ οὸ 
ἄθῃγυ υ8 εἰν ναι δηἀ 1πβἰγυσίοη οὗ πανίηρ {ἢ 656 
αἶϑο τοοογαθα ΒΥ 8} 1ῃβρί ἐθὶ ψτιίογ, ἰδ υ8 δϑοαυΐθβοο 
ἴῃ Ηἰβ ν1}}, θϑίηρ, δϑϑυγθα οὗ {Π18, τῃδὲ (ἴο 86 {}6 
νογὰβ οἵ Τ)οαἀτ.) ““νψγὸ ἢᾶνα δῃοιρῇ ἰο σοπῆχγχ ΟἿΣ 
αἰ τἢ ἴῃ ἢ (οβροϊ, 1 γα ἀΐβοονοσ ἃ ἰθδοῦδθα ἰδη- 
φῬοῦ; δῃὰ ᾿ἴ να 4ο ποῖ, (Π6 παγγαίίοη οἷ οἶδοσ ἀϊ8- 
σουΓβθβ δηα ἴλοίβ ψουα ργοραὈ]Υ μᾶνα οσοδβίοηοα 
ΔΘῊ ΟΔΝ]8; ἔῸγ (ἤθγα 15 ΠΑΓΪν ΔΩ δτρυμποπί ἴῃ 
ἔανουγ οὗ ἰγυ[ἢ, ἔγοπι ψῃ οἷ ἃ ῥγο)υάϊοοα δηά σδρ- 
(ἰου8 ψι|ξ σδηποί ἀγα 8ῃ οδ]οθοίίοη, δηὰ ἔγδπηβ ἃ 
ΒΟ Ιϑίγν (0 τηδιηΐϑίη οσγου." 
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ΤΟ 57Τ. ΡΑΌΙ 5 ἘΡΙΘῬΎΤΤΕ ΡΝ, 

ΒΥ ΚΒ. ΡΟΨΨΈΙ,.. 

ΤΗΕ ἴογῃ δηά οπαγδοίογ οὗ δί. δι} 5 6βϑρ 5.165, ῃἢον- 
δνοῦ θοῦ δῦ, ἀρρθᾶγ ἴο να ὈΘδη ἀσγνεα ἔγοπι [Π6 
αἰγουπιβίδηςθ8 οἵ ἢ18 ϑαγὶγ 16. αῦβαβ, ψῇθγα Β6 
νγ88 θογη, δῃἃ ψΏΘΓΟ ἢϊ5 ραγοηΐβ ἀν οὶ, ννᾶ8, ἰη ἰπδὲ 
856, ἃ σοἰορτγαϊοα 86δῖ οἱ ἰδαγηίηρσ. Βιι, 1ῃ δ ΈΓΥ 
86δί οὗ δποίθηϊ ᾿βαγηϊηρ, οἰοαιθηςσθ μοὶ ἃ ῥγιῃοίραὶ 
ΤΑηΐ ; δηἀ δδοῖ βρθοῖβθβ οὗ [ἃ 8 ἀθηοπηδέρα ἔγοπὶ 
{π6 μίαδοσθα ψίθγθ 1 νγὰβ τηοϑὲ Ὀγϑοί8θα, οὔ ἴῇ [ῃ6 
στοαίαϑέ ρογίδοίίϊἌοη. Τῆυ8 νὰ τγοδᾶ οὗ ἴπ8 οἰδϑίβ 
Αἰτες οἰοαυθδηςα, δηά οὗ [Π6 ἢοτγιὰ Αβἰδίϊις ; δηά Ταγ- 
8.18 480 ρᾷνα ὨδΔΙη6 ἴο 118 ΘΟ ΑΓ τηοἄθ. Τα ἰΔϑι 
15, ἱπά 664, {πὸ Ιοαβδ Κηόψῃ ; θϑοδιβθ, ἔγοτῃ {ἢ 6 ΝΟΥ 
Ὠδίυγο οἵ 10, 118 ργοάυοίοη ΨΘΓΟ ποὶ ΠΠκοῖν ἰοὸ σο- 
τηαϊη. Τῇα Ταῦϑιο οἰοάθθηοθ 88 ΘΠ ρον 1ἢ βυά- 
ἄδη δηά υπργοηοαϊ Διο Βαγαηριθ8. Απηά δὲ. Ῥαυΐϊ, 
Ἰοηρ δοσιιδίοπηθα ἴο σοι ροβιοη5 οὗἁ {18 βοσί, ἰγδῃ8- 
ἐογγοὰ {Π6 βίγἷθ δῃά τΠΒΠΠΘΓ ΠΠῸΠῚ βρθακίηρ ἴο Ὑγπίηρ. 
Ηδ6 βθϑῃηβ ἰο ἢᾶνα νυ (6 ἢ15 ΕΡΊΒ1168 ψ ἢ (ἢ6 ἔοτοα 
οὔ ἃ βρθᾶκεογ; ποῖ ορϑῃϊηρ ἴῃ6 ψὰῦ ἴο [5 βυβ]θοί, 
ΠΟΥ δαάνδῃοίηρ σΥΔά Δ} ν ον αγβ 1ἴ4 θαΐ Τυβῃϊηρ ἰηἴο 
1. [λ1116 βομποιίουβ ἀροιξ τηοιμοά, ἢδ 15 οΟΥδθη ἀγάνψῃ 
ἔτοτῃ [18 ἀθβϑίρῃ ὈῪ {πΠ6 δοοιἀθηΐαὶ υ86 οὗ δῆ Ἔδχργοβ- 
᾿δἰοῃ ΟΓ ἃ ψΟΓα ; 8η4 ΠΟΘΙΓΠΟΣ ΜΠ Θη Π6 418 Π]8Β ΡὰΓ- 
ΡΟΒ6, ΠΟΙ ΜΏΘη ἢ6 ΓΘίιΓη5 ἴο 10 δραῖῃ, ἀο68 ἢ6. 6)- 
ΡΙΟΥ͂ (6 υϑυδὶ ἔογῃη5 οἵ ἰγϑῃβι ἢ. δοιμθπηθθ ἢθ 
ἈΒΒΌΆΤΩΘΒ ΔΠΟΐΠΟΙ ὈΘΊβΟΏ, δηα :ηἰγοάμοθβ ἃ Κιηά οὗ 
ἀϊαίοριδ : ἴῃ ψὨΙΟἢ 10 15 ποῖ ἰναυβ ΘΑΒῪ ἰο ἀϊδεϊη- 
συϊϑῃ νῆο 18 βροακίηρ, (6 οΟὈ]Θοῖοσῦ ΟΥ ΔΏΒΎΘΓΟΓ. 
1 ϑι]γ, ἢ6 δροιιπάβ 1 ὈγΓΟΌΚΘΩ βθηΐθησοβ, Ρο]ὰ 
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ἤρσαγοβ, δηὦ Παγά, [αγ-δίσποα τπηείδρθοτγβ. ὍΤΏρεα ρο6- 
οὐ] ΠΥ [68 ἴῃ ἰῃ6 ΑΡοϑβι16᾽8 τηϑηηθν, οσοδϑίοη σοηί!- 
ηυδὶ αἰ ου 1168, δηαὰ ἰπογοίογε σου]α ἢοΐ δβοᾶρα [ἢ 6 
ποί!ςο οὗ 8 (Ομ ΘηἰΔίουβ ; οὗ νοσῃ (Π6 πηοβέ γὰᾶ- 
(ἰοηΔ] ἱπηρυΐα (μ6πὶ ἴο βϑυσῃ ἃ ΨΔΓΩ ἰΘΙΊΡΟΓ, δπά ἃ 
τη 80 {0}} οὗ γοϊρίουβ Κηον]εάρα, (μδὲ Πἰ8 ἰΒουρ ἢ 8 
866Π) ἴο 8{{ΓἸν6 ἴοσ υἱίδϑγδποοθ, δηά ἢ]18 Ζοαὶ βιΗ Ὁ 8 ἢ ΠῚ 
ἰο δἰϑηά ἰο ποϊῃίης θυ (ἢ σγοδί στηγυβϑίογιθβ γονϑϑὶθά 
ἰο πη. Βυΐ ψῇῆδί {ΠΟΥ δχουβα 88 (Π6 οἴδος οἵ ἴδι- 
νϑηΐ Ζοαΐ, δῃηᾶ ρθη] Κηον]οάρσο, δἰ ΕΠ ΘΓ δοδβ88ἃ- 
ΓΙ θο]οηρΒ ἴο ἀηργθραγβα αἰ βοοιΓΒ68, ΟΓ ΤὩΔΥ Ὀ6 δἀ- 
ιηἰρα ᾿ηΐο (6. νἱζῆους ᾿͵απθ. Ηρ ψῆ0 βρφβκβ 
οἢ ἃ βυιάάρῃ, οϑῃποῖ τ ῃο56 ΓΟΡΌΪΔΓ Δρργοδοθρα 
(0 [18 ργηοΙραὶ 4Θϑίρη, ΠοΓ ἀΐβροβο ἢ 8 πηδίίϑγ 'ἢ ἐπδξ 
ακδοί ογάθι, ψῃοἢ ψὸ ἤπα ἴῃ βιυάϊεα σοπιροθί( 088, 
ΗΘ Π.ΔῪ 58 {6]} ρ888 ἔγοιῃ οἣθ δυ ῦ)θεοί, ογ οἢ 6 ρϑϑοῃ, ἰο 
Δηοῖ 6γ, ψἱοὰΐ [Π6 σΟΓΘΩΟΏΙ6Β ΤΠ οἢ 8. ΓΟΔΟΡΤῪ ξ6- 
αυΐϊτα8, θὰ: ἩὨΙΟΙΝ ἃ ΒρΕΆΚΟΥ ΒΡ 68 (Π6 πδηΐ οὗ ὈγῪ 
᾽18 σρμπίθηϑηοθ, [18 νοῖοθ, 8η4 Θνθσυ τηοίίου οὗ δ13 
μοΐγ. Αμπά {Ποβ8 δρὶϊβιίοιβ οὗἉ ταΐβά, ψῃὶςἢ, ἴῃ δυ- 
ἸΏΘΙΟΌΒ Δ8961}}}168, ΔΓ ΠΑ} οχοιίρα Ὀγ (ἢ 
ἽΞ τἰ δηἀ {(Π6 ἰἸφδγοσϑ, οχοϊία η {Π61Ὁ (ὕγῃ, 84, ἰἢ 
(6 8816 τη ρΆ80Γρ, 05. ἃ θοϊάθγ ἃῃᾷ [οσθ νϑἢβ- 
τεῆς Κιηά οὗὨ ογείογν. 

Βυὶ 8ι. δὰ] 414 ηοΐ ἰδαγῃ δι Ταγβὰβ {Πρ ροπογαὶ 
ἴοσγῃι οηἷν οἵ [8 ει τηρθ. Ηαδ οο]]οοἰρα {ποῦ αἰ59 
ἸΔΔΩΥ Οὗ (Π61Γ πιη6Γ ΟΓμϑβοηΐο, [ἢ (Πδὲ ΟἿ να 
ΡῺΒ οὗ {πῃ 5 ἰαγραϑϑέ δηα βηοϑί οοἰθγαίβὰ ρίδοθβ οἵ 6κ- 
δὐοίβρ ἐἤθὴ ἴῃ ἀιδῖδβ. Απά ἰῃεσθ 18 0 πηδίϊογ ἵγοτ 
σψἀὰϊοῦ (ἢ6 Αροϑβίθ θογγονβ ἢ18 ψογάβ δῃὰ ἱπηᾶροβ, ἰἢ 
στοαῖος δρυπάδησο, (ἢδιι ἔγοπι ἴῃ 6 φι]ς. δχϑγοίβθβ. 
Ηρ {γραυθηί!γ οοηβίάοσβ (μ6 ΠΠἶδ οὗ 4 (ἨΠγιβιἴδη 88 8 
Τϑςο, ἃ ῬΓΘΒΙΏΡ, ΟΥ ἃ ὈΟΧΙΏρ᾽; ἰῃ6 τεψαγάϑ, ψἢϊοὶ 
φοοῦ :Ὡρὴ δχρϑοῖ μογεδῆθσ, ἢς 681}15 {86 ρεῖίζθ, (ἢ8 
ν]ΟἰΟΓΒ ΟΓΟ ΜῊ ἢ δη4, Ἡ Θ ἢ6 δχπογίβ ἢ 8 4156 1068 ὑὸ 
{δ φχδοίίορ αὖ νἱγίαθ, 6 ἀ068 10 808} μὴ (Π6 ΨΘΓῪ 
Β8116 ἴΘΓ38 18 ψ θσθ ἢρ ψου]ὰ μῶν οποουγεροά {}6 
φοιμμ;δίδηϊθ. Βυΐς τΌΔΏΥ οὗ [6896 4}]υδίοῃβ, ᾿νδβὲοἢ 
ΡΟΓῸΓ ἴ ΘΥΘΓΥ Ρᾶ96 οἵ [Π6 ογίριῃα!, οδῃ μαγαὰϊγ ὃ6 
ρεοβοῖνϑα ἴῃ 8 {Γ8}8}24101). 
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Ετοὰ {Π6 ΑΡοϑβι16 8 οομηξγν ψὰ ἀοβοθηά ἴο ἢ18 
αν ΐν, δὰ ποτα νὰ ἤηα Δποίῃεγ βϑθυγοα οὗ [18 Βριι- 
ΓΑΓΝΘ ΟΧρΤοβϑίομβ. Η5 ρᾶγθηῖϊ8 ΕΓ Ποπηδη Οἱ 1- 
Ζ6η8; δηὰ ψογάβ οἵ βοηπηοηΐβ, ἀογίνοι ἔγοιῃ τῃ6 
αν οὗ οτηθ, ψουα Θαβ}}γ σγθορ ᾿ηἴο {Π6ῚὉ σοηγοῦ- 
βαίΐοη. Νοὸ ψοῃάδγ ἤθη (πὶ τῆ6 ΙΓ βΒοὴ βοπιϑίι 68 
1.568 ἔοτιη8 οὗ βρθϑοῖ ρεου ᾶγ ἴο (ἢ6 Βοτηϑη ἰΔΥΘΓΒ: 
δῃηἀ ΔρΡὈ[168 τηδηγν οὗ [Π6 γι} 168 οἵ δάορίίοῃ, τηδηυπ}15-- 
Βίοη, δηά ἰδϑίδηγχοηΐίθ, ἰο 1ΠΠπϑίταίθ {πΠ6 σουηβ6}5 οὗἁ 
(Οοά 1η ουὖὖν τεαθιηρί!οη. 

ΝΟΥ ἅγὸ ἔῆοτθ ψδηίηρ τη δὲ. ῬαῸ]᾿ 8 βίγ]8 5ογθ 
τΔΥΚ8 οἵ 15 οσομραΐξίοη. ΤῸ ἃ τη8δῃ δρ]ογοᾶ ἴῃ 
ταδκιηρ ἰΘηΐ9, [ὴ6 14688 ΟΥἨ σΆΠ1Ρ9, ΔΓΙΏ8, ΔΓΙΏΟΌΓ, γγᾶΓ- 
ἔλγα, αὐ ΠΓΥῪ ρᾶν, ψουὰ θ6 [ἈΠ111}1Ἃγ. Απὰ 6 ἰῃίγο- 
ἀυοοβ ἴπ686 δηα {Ποῖ σοποοι 818 50 ἰγδα!θΏ}γ, 
{δῖ ἢ18 Ἰδησαδρα 966Π1|8 ἴο 06 βυςῇ 85 τι] ρἢϊ ταῖπου 
αν Ὀδοη ὄὌχρϑοίρα ἴσστῃ ἃ βο] 16 ἐῃδη ἔγοτῃ δ τῆο 
ἢ8α ᾿ϊνοά 1ῃ ᾳυϊεί ἐϊπη68, Δηα νγ)»ὲ8 ἃ Ῥγθϑοθοσ οἵ (ἢς 
Οὐοερεὶ οὗ Ῥδδϑςβ. 

ΟἽ ὝΒ θη ψα ὀῦϑαγνο δγίῃον, {πδὲ, θοῖηρ οὐπσαίοά ἴῃ 
4Π6 86ῇοο! οὗ Οδιμδ] 6], δηα ἰηϑίγυοίο ἸΏ 411 {6 
Ἰδαιηϊηρ οὗ 6 δεν θῇ Ποοίοτβ, ἢ6 ποῖ ΟὨΪΥ υ.865 (ἢς 
Ἡδεῦτον ἰἀϊοιω, Ὀαΐ Πᾶ8 ΠΊΔΗΥ Γαίδγθησθϑ ἴο ἘπΠ6 Ηδ- 
ὕτονν δου ρίυγοϑ, δη {Π|ὸ τϑοοῖνϑα ἰηξογργοίδιοηβ οἵ 
4Ὦδιη ; {π6γὲ ψ1}} τοιηδῖη {π||6, [πδ΄ 15 ρθουν, ἱπ ἢ18 
ΤὨΏΔΠΠΘΓ οὗ ψεηρ,, ΟΥ̓ σ οἷ 16 ΟΥ̓ πὰὰὺ ηοΐ 6 
τγλοϑά ἴο οὔθ οὐ οὐβδὺ οὐ 1Π6 Ὀείΐογα- τη οη!οηδα οἱτ- 
συηϑῦλ Π6 68. 

5ΟΜΕ ΒΕΜΑΈ ΚΒ ΟΝ ΤΗΝ ΒΤΥΓΕ ΟἿ 5Τ. ΡΑΌΙ, 

αϊνασέφρα ἤροηι Πεηισέονἠιιδῖι5᾽5 σοἰοδγαξοα “ Ογαξϊο 
' 46 Ῥαιιο “ΤροΞέοϊά." β 

Ι͂η δυπὶ δυίΐθη τὴ6 ἀσνθηϊ586 ἰοσιπιὶ νἱ 60, ἰῃ 410 ᾿ 
Βυθι Γ ρΟΓΘ ΠΟ ΡοβϑυπΠ),, τἴ Ρούβοηθο, απ ΟἿ. 
ΓΠΑΧΙΠΊΘ 8ι|5[1η60, β8(18ῆ{ι,αί, αὐ ἀδ βίγ]ο Ῥαυ]ο 8οσί- 
Ὀοπαάϊαιιθ σθηργα ψ]ο᾽ τὴ 1 ΘΥΡΟΏΔΠ : Τ]ΔΡῺ]8 δ 
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ἰδία (1581118 αιιεοβέϊο, δά αυδηὶ ἀϊδοορίδηάδιη 1}}} ἱπ|- 
ῬΓΪΠῚ8 σΟΠΒΘαΘ6Γα πα ἴς65, 4α], φυδηΐιη) 6 ηϊΐοτο 
ΒὙ}1 Ῥαυ]η1 ἀοιγαδγθίαγ, ἰδηζὰπ) αἰν! 85 Βδοσγδγαπι 
Π ογαγι τ διιοίογι 41 ἀδοδάθσγε 5101 ροβδαάθδδηΐ : Βοος 
εἰ 0}}Δ νογὶ βρθοῖβ ροϑϑεί σ δῆτ! 1], 18Π| ΡΓῸ οδἰερδη- 
[ἃ δεσι θο πα δ] πᾶ ἰΔηΠ11.8Π| ΡΓῸ ΔΓῚΒ οἱ [ος8 6βϑβοί 
ἀεριισηδηάιυπ : 864 ἃ ἴδ ἰδηυ] 10 ϑυϑρθηβα ΠΟ αβί, 
ΠΘΠῸ6 ΟἸΏΠΪΠΟ βιὰ ἐφδσσι, σΠαγίαγι τη ΑΡοϑίο!ολ- 
Ταπι αἰν!η1088 ; πυ}]υ841|6 ᾿ἸητοΙσθάο, 480 τηΐηι8 ἢος 
αυϊάοπι Ἰπάϊοίυπι, φαδα πεπιο Ῥαυϊαπὶ δουϊίοῦ ρτορα- 
1, ΓΟ ᾿ΓΓΙΟ παρϑϑίυγ οἵ ποη ἀἸοαίο. 1)6 Οτγρβθηθ 
αυ!ὰ ἀϊσθοηΐ ἢ αυΐ, ἰαηηείδὶ Ῥαυ πὶ ἱπιργῖπν}5 δά πιῖγα- 
ἴυγ, 46 βου ρίοπο ᾿ἰθγ8 δαυδηίο σοηβυϊ : ΠΟΙ 
Θηΐπὶ 80] οο βη08 σοηΐθηί8 οἱ ὈΔΓΡΑΓΙΒΙΠΟΒ Ὠοίδδ86, 
116 ἡοππυπαυδηι ἰοί8 ΟγδίΟἢ8 ἢρυγαγιτη]υ 6 6886 
βίδίιε προ αϊπηθηΐδ, 4188 ρτοῦϑιι8 ἀΠΠ01}}Π|Ππηὸὼ ροβϑὶηΐξ 
ΘΧΡ ἰσδγὶ : αὐἱὰ ἀ6 ΗΪΘΓοηγπΊο9 411 ατῶοὶ ροηὰ 86Γ- 
ΤΏΟΠΪΒ Πηρογιαπη [11356 ΒΟΥ], αἸΒΟΓΓΟΓΘΠΊ 6 ἰῃ 
Ἡερτϑᾶ ᾿ἰηριὰ αυὰπῃ ατεοᾶ, Ραυ]υτῃ 1Πππἢ, ααΐϊ πη6- 
ἀ1|8 Αἰ δηΐ8 84 διιγθβ 118 Αἰϊσογαπι ογα ἀϊ 85 νογρα 
ἔἴδλσοεσα ἤοὴ ἀυλιίαν!. δε 1) ἢ15 ΠΟΙ Πηοιηγδηαΐβ 
ὨΪΏΠ] οβί σϑιι8ε8 σΓ ἰδ ρυ8 Θοηϑυπηδπι, αδηἀοαυ!άθπι 
αι ἢαθοῖ δρια ρογιῖοβ πηοιηεηῖ, ΄υϊὰ ἢϊς, φυϊά 

1116, αυϊὰ ῥ᾽ υΓα5 σοηϑιιθσηῖ. Αἀ ἢδης σοηίγονογβίδηι 
τοςἰδ αἀἰβοορίδηάδῃ 11π4 τ 1] τηαχὶ πηὸ ν] δ᾽ 8η1- 
τοδανογίθησι, ἴῃ ΟΠΊΏΪ ΟΓΔΙ ΟΠ 8 σοιηρίοχα ἄυο ἐ6- 
Ὀογα βϑυμπηηᾶ οἰπὶ ουγὰ ἀἰβοσγηῖ, 1ρ88π| αἰ! ΟΠ ΟΠ ΘΙα 
ΒΥ] 146 ἔογπηδη,, οἴ Γογα πὶ, 485 ροΓγιγδοίδηίγ, ογαϊ- 
Π6ΠΊ, 85 ΘΟΠΙΡΟΒΙΠΟΉΘΙῚ: ἤδοο 4ιΔη488Π}Ὶ 8 ἸΠ11ΠῚ 
ογδί!οἢ 8 σοῖρυ8 οἰοϊοηήυπ οοὔδηΐξ, ηυ]]Δΐθηιν8 βαηξ 
σοηδιπάσπαάα : ηδῃ οἱ πιἰἀἃ νογθογιηιὶ σοἰ]οσαίϊοηο, 
6] θα βηαα ἰοαφαρηὰϊ ἔὈγπ.} 18 τηδἰὸ οσορ᾿ίαΐα δί4ι6 ἰη- 
ςοποϊππὲ ἀἰραϑθία ροβϑιηΐ ΘΧρΡΟηὶ ; οἵ ΣΤΘ8 γε ΟῚ 58- 
[185 ΠΡΟ ϑιρυΘηΐοΟΓΠ ροηάοσγε ἢγιηδίαβ β8(γ1}}8 
αυοά δα ἀϊο([οηδπὶ βογάϊἀιι8 δία παροϊ 8 σΟπ.- 
Ρἰοοίαϊαῦ : πο 8 ῥγυδδηςἃ βου θη [185 δίαιθ ἰηάοΐα 
σϑηογοβᾶ ραπασί ; Π]υ δα ουΐδη ΟἾΑΙΠηδΔί16 68 δαί 
80 }1οἰΐᾶπὶ νοίθγατη ΘΧ ΘΙ Δ ΓΊτ πὶ ἰπλ1{4]ΟΠΘτὰ ρϑγιηθῖ. 

Ὧδε δι] δυΐδπι 56 }]0, 8ὶ νοσβθ8 8088 ρἢγαϑ απη4116 
εἰ ογϑίἰοηϊβ Ἰυῃοίιγημη βροοίθβ, 1ηΠ0188 ἸΓῈ ΠΟῚ ΡΟο8- 
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80 πι, πὶ ἃ οαϑεσείᾶ ατεοοοτγυπ οἰοαιυδηςὶ ἃ τη] πὶ 
ἀϊβοδάθγθ, η60 [416πὶ 6556, 4] ρυγι5 αἱοὶ ροββιί δίαιιθ 
Εἰϊτηδίι8 : απὸὰ αἱ ρογιοησαυηΐ, εἰ Ῥαυΐππι πος οἐΐδπὶ 
1ῃ σαῃογο ουὐηὶ Ραϊοηα νοϊπηΐ σο]]δία τη, ἢ0}}18 υῃ- 
αυδη) ΓΑΓΟΠΙθυ8 ργοΐδοϊςὸ σοηβοαυθηί, αἴ ΟΡΙ ΠΙοΗΪ 
ἴδπι ἰηἤοοίες Οτϑθοὶ βΟγ ΠΟ ἢ 18 σΔ 6685 8 05ογθδηΐ : 
αυϊὰ οπὶπὶ τηδηϊδβίυ8 οϑί, αὐἃὰ Ρ]υΓΙπ.18 1Π61ς 115 
(αϑίδιι8, αιιὰπλ ΑΡροβίοϊαπη βθοαζιπ, πο β6αυὶ ἀ6- 
θυ ΐ886 114πὶ ατφοθ 1Ληριιδ ἔοσιηδη), 4185 ἃ υάεί8 
Οτοιθηβιρυβ ἔμογαι ἱηνοοΐαῦ ρΡοπθ Ῥδυϊαση ΟΠ 
Οτοδγαπ), βοὰ Αἰ σαγαπὶ  ϑηθγηη, {π||586 Ἰοηρὰὸ 
ΘΓ 155: λυ : ἤδης ἰδ 0581 ΒΟΣΙΡ ]Ο]8 ᾿Π]Ποἶ δηλ 

70Γ6 πιοσιίο ρσγοϊδίδηι δ θυ :1586ὲ : οὐπὶ θηΐτῃ δὰ Χ90- 
ἄξοβ, αυογυμη ογὰξ ἴπ δοοιρί θη ἀᾶ 5881018 ἀοοίτηᾶ 
αυξάδῃῃ ργγορβδίνα, 8} .5581τη6 Ἰοσυξυβ 6βὲ 86 ᾿ {6 Γᾶ 8 
τη 511 ; ἔὰπι σοὶ σίο (ΟἸ γι βίίδπα στὰ τοῦ ΗἩροῦγϑο- 
τυ, οἵ δηίαυὶ Εοράογιβ, φυδά Οτεθοῖβ ογαΐ ᾿1|{6118 οχ- 

1{π|η|, ΠΘΟΘΒΒΙ ΔΙ ΏΘτ Ὠδραῦδί ΡΓοχί πη οἱ σοη- 
70 ΟΕ881Ππ|8π| ; δὶς υἱ ὑγἃ Φυἀ]φογαπι 88 ΟἼεθοᾶ νο- 
σαθυ]α Ἰοχφιοπάϊᾳαθ ἔογηηυϊε δρίὲ ἃς ροίοϑβίδίθ, αυὰ. 
ν᾽ υπογδηΐ ρᾶγὰπι ἱτημηυΐαίβ Δα ἀδοϊαγαηάμτῃ (γι, 
ἀοσέτπᾶπ| Δοσοιητη δὶ ροββοηΐ. (Ουοὰ 8] ἃ βίγ]ο, 
Β8 {ΠῚ 1| πα ο]61 βοῖο ρυΐαηηη6, ἀἸϑοο δ π}118, 8}1Πη08- 
4116 δα Ιρβυπὶ οΤδί! 0018 Ῥδυ]!]η86 σοπίοχίαμῃ δήήιυςδ- 
ἴυΓ, ͵απὶ Π1Π1] 6}0.5 οσορτίδί18 οἱ ἈγραπθηςΟΓΙ ΠΊ ὩΘΣν 8 
80] 1118 6886 οἱ 1ηοἰἰαί18 [ΔΘ ηἄππη οι. Ηδς ἱρὶ- 
ἴὰγ ΘΙοαιυθδηία, αι πΠοη 1η ἤοβοι 18 νου θογαπι, οἴ ογᾶ- 
(ἸΟ0Ώ18 οΔ] Δ] 5 Γαίδο ΡΊρτηθη 18, Β6α 1η 1Πη6.01}18 Ἔχ ΟθἾβε8 
ΠΟΙΪ8, 864 ἴῃ ῬοΠάσδγα σγοτὰπὶ ργαν 58: π|ὸ Ῥγοηυηι δῖδ- 
τυμη Οδββοῖ ροϑβιίδ, 81 ουἱαυδη), Ῥαυΐο σογίὰ πηαχίτηο 
τηογιίο δα βρη ΙΓ : ααυπι ΘΏ1Ππ| τηᾶρηδ Θβ886ΐ ἴῃ 60 
ΔΏΪΠΪ νἱ8, οἱ ἀϊνίπα αυϑάδῃι πιράϊϊαῖθ σορ!Δηα! [8- 
οὐ]ῖ48, πη ῃ 18 ̓ π] ρΊ 6 πὶ ΒΟ ΘΠ ἄο ΘΧργοβ81 : ἢΐης ἴῃ 
6}115 ΕἸ Ιβίο] 18 0112 ἤθη οχίδηϊ ογδίογιπι ἤριΓδθ, ΠΟ 
116 αυϊάθτη 6 τῇδίοσγιιπι ἰοσῸ}18 ἃς τηγγοίῃθοῖο 46- 
Ῥτοιηί, δυϊ δά ογαιίἰοηθῖι δχρο θη άδηῃ αῇία σοηρο- 
586 : ργός] ἀρθογαὶ Ῥϑι}]ο ἴδῃ Ορθγοβα οὐ} {1 ΒΘ ΤΠ ΟῊ 5 
οἱ ἴῃ 8108 τοαποι! ΠΌΠΊΘΓΟΒ ΔΆ 1110: νογὰϊῃ δῇδοία 
8ΏΪΙΣ ΠΟ δι} ἀγάογο 1ἸηΠδπ)πιδίι5 ἤδθο βου ρ(1 0185 [11- 
ΤΑΪΏΔ Βροηΐία 8110 τηδηιϊτ νοηΙθηΐ ἃ ργορίσηοθδΐ ;᾿1.8- 
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{π6πὶ οΟΥοσ ἰο {π6 ΟΠ γϑἰΐδη ἔπ ὈΥ υτρίηρ οἡ ἔπ 6 πὶ 
[Ππ6 ἰγυῖῃ5 οὗ (Π6 αοβρεὶ. (Καυίη.) 

17. οὐδὲν ἐναντίον. ποιήσας τῷ λαώῴ, ἢ τοῖς ἔθεσι τοῖς 
πατρῴοις, “ ΠΟΚΠΐηρ᾽ σΟΠΕΓΔΓΥ͂ ἴο {π6 ἔτι ᾿πίογοϑίβ οὗ 
1Π6 Ρθορίβ, οὔ δ νᾶγίδῃοςβ ψιἤ [Π6 συϑίοιῃβ οὗ ουὔῦ 
δησαϑίογβ." δα 924, 14. Φ2, 8. Φ1, 28. Ποιήσας, 
“{Πουρὴ 1 μδλὰ ἀοῃθ.᾽ ὙΤΠ18 8βθηβ6 οὗ [ἢ Ῥδγεςὶρ]θ 
18 ῃοῦ νΘΥῪ ἔγοαυθσηί, 

17. δέσμιος ἐξ Ἶ. παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τ. Ῥ. ατο- 
{ἰ08 ἀηα Κυϊηοοὶ ἤθγ γοσορη 86 8ῃ “εὶς οὗ ἀπαχ- 
θεὶς, δΔηἃ {Π1πκΚ {Π6ΓΘ 18 ἃ γοίθγθεηςα ἰο Ῥδι} 8 μεϊησ 
δοσυβοά Ὀγ (6 ΖΦ6ν8 Ὀοίογο δ ]ὶχ. ΤΉ ΐ8, ἤον νοῦ, 
866Π18 ΒΟΆΓΟΘΙΥ ἃ 8α(ἰϑδοίοτΥ 5ο] υἱΐοη οὔτμε αἰ ΟΪ]Υ. 
1 5ῃο0}} 4 τϑί!θγ {πη {πᾶ} ἹἹεροσολύμων τηΔΥ Ὀ6 ἴῸΓ 
Ἱεροσολυμιτῶών. ΑἹ 41}] ονοη(8 Ὀγ ἱΙεροσολύμων 18 τηδδηΐ, 
88 08.1.8], (Π6 ηι6707" ραγὲ δηὰ ἰὰς ΤΌΪΟΓΘ. Αηά {Πουρἢ 
{Π6γ ἀΙἸὰ ποῖ, βίο εἶν δροακίηρ, ἀοἸ νοῦ ἢΐπὶ δἱ ἤἢγϑί 
Ἰηῖο [π6 Πδη48 οἵ ἘεΙῖχ, γεοῖ {ΠΥ δοαυ!αβοθα ἴῃ {Π6 
ϑεῖΖυγθ, δῃηὰ ὈΥ ὈΓΙΠΡΊΩρ ἃ σᾶι186 δραϊηβϑῖ δ} ὈοοΓα 
{πΠ6 Ῥγαβίἀβηΐ, δῃὰ τραυϊγτιηρ πη 0 ῬΓΟΠΟΊΠΟΘ 86ῃ- 
ἴθης6 οὗὨ ἀ641}} ου ἢϊπ), πυρῆς Ὀ6 βαϊὰ ἰο ἀ6] νον πὶ 
ἋΡ υπίο ἴΠ6 Ἐοιηδῃ8. 

18. ἐβούλοντο ἀπολῦσαι, “πουϊὰ παν οἵ τὴη6 ρσο.᾽" 
Ηδὰ 1 ποῖ Ῥδϑϑθη ἴον {18 ρίαςθ, ᾿ξ σου]ὰ πού ἴᾶνθ 
Ῥδθη Κπονῃ {πὲ {ῃ6 Βοπηδη8 (1. 6. Εδϑβίυβ, οὗ. 925.) 
Ψ ΟΙΪα πανα δοαυϊἰ6α ῬΑ] προῦ [15 ἐγῖαὶ, Ὀυ1 6ΓΘ 
Ὠἰπάογοα Ὀγ {πε 268. Ψῆο βιρρεϑίεα ἰο Εδϑβίιι {πδὲ 
ΘηΒΠδΡηρ ΄ασϑίίοη, “ 1 (Ποὰ ρὸ Ὁρ ἴο 6 Γυ8416Π}, 
δηά (ῃθγα Ὀ6 ἡυάρσοα οὗ ἰἴθ868 {πἰηρδ θοίοσα τη ᾽ 
ἼΤῊὴ18. οἰτουμηβίδηςα οὗἨ Ῥαι}᾿8 δοαιυῖ41 τρῆϊς πᾶνα 
Ῥϑϑη τηϑηςοηρα οἢ. 25. αἴϊοσ {πΠ6 δίἢ νϑῦβθ, 1 ψδιοἢ 
Ῥαιὶ πδὦ ργονεά πὶ [6 δὰ Ὀδθη ρα] οὗ πο οἵς- 
ἴδηςσθ ἀρδιηβί [Π6 ἔαιυ, (6 ἐοπιρίο, οὐ {πΠ6 ΕΠΏΡΘΓΟΓΣ : 
{116 ᾿πηπιοαϊδία σοηβοαυθησα οὗ ψῃϊοῖ οὐρῇ ἴο να 
θ6οη ἢ18 δοαυϊία! : Ρυέ {π6 ἐν) 8 ψου]ὰ ποῖ ἀρῖδα ἴο 
{Π15, δηά Ἐεδίι5 δα Ὡοΐ βγγηη 6858 ΘΟ ἢ ἰο 1η818{ Οἡ 
1. ῬΔ0}᾽5 Δρρϑαὶ ἴο (ἰβϑβᾶγ, (45 ἢ6 {6}}|5 ἔῃ Ψ65)]5 ἢ6γ6,) 
γγὰ8 ποὺ πηϑιἰ6 ἴοτ (ἢ βᾶΚα οἵ δοουβίηρ 15 Ὀγοῖῆγοα 
οὗὨ Φογυϑαίθπῃ, Ὀπὲ -ουἱΐ οὗἁὨ τηϑγ πεοοϑδὶέψ δα 56} 
ἀείδηςε ; ἴογ 6 βανν, Ὀγ Εδβίιιβ᾽5 ποί δου {ϊηρ ΠΙΠῚ 
ου {Ππ6 5ροΐ, (μαὶ ἢ6 νοι σίυο ἀΐπι ἢ} ταί οσ (Δ ἢ 
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ΙΒ 6 {π6 96 ν718 9 δῃὰ ἢ Κηον {ἰἸᾶὲ 1 ἢ6 τψοηΐ ἴο 
“ογυβαίθῃ Π6 βῃου ἃ Ῥ6 ηιωμγάογοα ὈΥ ἵπποι, 80 {δαί 
{Π6 ΟὨΪΥ ὙΑΥ 6 σου]α (Δ Κα ννᾶ35 ἰο ἄρρΡθ8] ἴο δῃοίῃεγ 
ἰἰραμαὶ. Ηδσα 18 4 βιγ Κιηρ ᾿ηβίδησα οὗ ολαγὶέψ, οὗ 
8 ἠογρὶυϊπρ᾽ ἐθηιρον, δῃὰ ὀρ μῖτι (τοῖῃ υἱπαϊοέϊυθηοε ; 
ἴογ ἰποιρῷὰ Ῥαὺ] Κηον {δα [Π6 26νν85 οὗἩ «“ογυξαίθη 
λμαέθα Ὠϊτη τηογίδ!γ, δηὰ 1ηἰοπάἀθα ἰο γημγ 67 ἨΊτΩ, 
γοῦ ἢ6 Π6Γα πη θα! δίο Υ ρυᾶγαβ ἀρδιηβί 411] ΒΌΒΡΙ οἱ οἢ 
{Π8ΐ, ἴῃ σρρεαϊϊηρ ἐο (ϑαν, ἢ6 Ὠϑἀ 8. ἀσδίρῃ οὗ ἰαγιης 
ΔΏΥ (Πίηρ' ἴο {[Π6 σἤάγρα οὗ ἢ 5 Ὀγοι ἤχθη δἱ ΨΦεγυβᾶ- 
6 : ΓΩΥ͂ ΟὨΪΥ τηοίΐνα, 54 γΥγ8 Π6, νγᾶϑ πϑοθδοὶέψ ; ἠναγ- 
κάσθην, ἄς. ; “1 Δρροαϊβᾶ ἰο (ἰβϑϑὰσ ουΐς οἵ Ὠθοθβϑιίυ, 
ποῖ ουὗΐ οὗ Δηγ ἰηίθηϊ οὗὨ δοουβίηρ ΤΥ ὈΓΘίΏΓΘΩ.᾿ 
(Μαγκιδηὰ.) : 

19. ἀντιλεγόντων δὲ τῶν ᾿Ιουδαίων, “5 Ορροϑίῃρ' ΠΩ 
ἀἰβοῦαγρο, ἀπ γοαυϊσιηρ τὴ ἴο ὉΠαΘΓΙρῸ 8 [Ὁ1]6Γ ἐγ δὶ 
αἱ 76γυβαίθ, ἴο ΤΥ ρσγοδξ ρϑγβοῃαὶ ἀδηρογ." ΒῸΓ 8} 
(818 τηιϑί ὃ6 ΒΡΡ]16α (0 σοπιρΙεῖα {ἢ 6 86η86. 

10. οὐχ εἷς τοῦ ἔθνους, ὅζα., "“ Ὡοΐ 88 πανίηρ δυρῇϊ 
ἴο Δ6ς 186 ἸΩΥ͂ ΟΜ παίϊοη οἱ," ΤὨΙ5 18 ἃ ᾿Π[6Γ8] νϑῦ- 
βίοῃ, θυΐ ἀοο8 ποῖ, ρϑύδΡ8, Ἔχργεβϑθ ἢ 6 {Γ 6 56}86, 
ψΠἰςἢ βθθῖηβ ἴο θ8 ἡμος “ ῃοῦ 88 Ἰηἰοηαϊηρ Ὁ {{}18 
ἴο δοοιυι86.᾽ ἄς. δηᾶ (8 Μαγκίδηα βθϑηβ8 ἰο ἤδνα 
ρογοοῖνεά. Τοῦτα 18, Ῥδῦθαρβ, πὸ νοῦ νο88 
ΘΘΏ868 8Γ6 80 ΨΔΙΓΙΟΙΒ ἃ3 ἔχω. Κυΐηοοὶ ψου]α βι}Ὁ- 
δυά ἀλλὰ Δἴεοῦ οὐχ αἷς. Βυΐ {Π18 τηορί πο 18 ργθοᾶ- 
τίου, δηὰ ἀἰβοηίδηρὶοβ ποίησ. ΥἾ εἰβίθι ἢ 8 δβχϑη- 
ὈΪ68 8.6 β: 1187 1η Ρῆγαδβθ, Ὀυΐ ποΐ ρᾶγα]]6] 1 86 }86. 

20. ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι. Τδο86 ΟΓΑ5Β ΔΓ6 ἴο Ὀ6 
ἰΔκθη ἴῃ {ποῖὶγ σοπηηοῃ δηα ρΡΟΡυΪαῦ δοσορίβδίοη. 
Τῆδ τοδϑοηΐϊηρ (σἰοἢ 18 ηοῦ διγαηροὰ ψηῆ. ἀ18- 
Ἰδοιῖοα! ταρ ΑΓ) 18 {Π18: “Νον, ἴογ (18 νδῚῪ 
σϑι186, 1 βΒοηΐ (0 866 γοι! 86 Βροᾶκ νι ἢ γοῦν (ἴο βονν 
γοι {πὲ 1 παν πού Ὀσουρῇῃΐ οἡ (ἢ18 πη Ιβοητηθηΐ 
ἊΝ ΔΏΥ ἰΠ]ΌΓΥ ἰο (ἢ6 ΡΘΟρ]6) οὐ οἴδηςβ ἴο 168 τϑ- 
Ἰσίοη οὗ {ῃ6 26 )}8) ΠΑῪ ἴογ {π6 ἤορε οἵ [β8γϑεὶ 
(μα Ἰοπρ Βοραα ον Μεββίδῃ) 1 8ηὴ θοιπᾶ ψη ἐῤὴφ 
οἰαίπ," ἄλυσιν τούτην, ΒροΟΚΘΏ δεικτικῶς. [ηδβίοδα ο 
ψ Ποῖ 1481 ψογάβ, Κυρκα οὔβογνθβ, [ὰΚ6 τῖρη Βᾶνα 
Ψ ΓΙ οη ἡ ἅλυσις αὐτὴ περίκειται [5 Αμά ἢρ ΒΡ} 
οἰί65 Αἰδδη, Ρ. 212. περικείμενος δακτύλιον χρυσίου. 
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21, Το ἰὈγηιοσ οἰδιιβα ὁ {ἢ!8 δοηἰθῆσα χηιϑβὲ Ὀ6 ἰἢ.- 
τογργοῖοα συἱτἢ δοσοιηπιοάβίοῃ ἰο {16 ἰαἰοΓ οῃθ, ἢ σὮ 
Βθοιῃβ δἀἀφά ὉγῪ ΨΥ οἵ Ἔβχρ᾽ δηδίίοῃ ; παιηεῖυ, “ Ἧ͵7ὲ 
ανα Ποαιά οὗ [Π18 δοουιβδίίοη ἰῃοῖι βρϑακοβί οἵ ;᾽" 85, 
ἀπάσθοα, {ΠΟῪ πιυδβ Ὦανα ἄοηθ : δῃὰ Ὀγ ἰδ ἐὈ]ονγα 
ἀϊ αἰϑο ἄρρϑϑγϑθ τῆδί ΠΥ Μ6]}} Κπαν (δὶ Ῥδὺ] νγὰβ 8 
Ομγιβϑυύίδη. Τῆα βθῆβα οὗ (8 ννῇο!α ραββασὶα τῦδυ δ 
{Πυ8 Ἔχρταββοα :. “" Ὗε ἀδδῖγθ ἰο Κῆονν ψνῃδί ᾶἃγὰ (ἢν 
ΒΗΓ 6 ἢ 18. (ἰ. 6. τοὐλαέ λοι ἠαδέ ἰο ϑαν} τεοβροοϊίης 
(18 βοΐ, οὐ γαίῃ ἀσοέγὶπης (ΝΜ ]οἢ ψὰ υπαογβίδηα 

᾿ Ὧδοα ῥτγοΐθββαβϑι) ςοησογηίηρ 11.᾽ 
Φῷ, γνωστόν ἐ. ἡ... ““1ἴἴ 15 ΚΟ (0 115. ΤΗΐδ ίοι- 

τὴἶα ἢ848 ὮΘΓΟ, 88 οἴἴϊδη, [ἢ6 56η86 οὗ ἑημποέοβοογο, ἰο 
Ὀ6 γνιαάδ Κποιυῦπ. Αηῇὰ 80 Αςίβ 19, 17. 18, 838. τη. 
νοῦ. 28. δηά ἘζΖοεϊς. 86, 8.2, Ι͂η {86 ργϑϑϑῃξ οἂ86 ἴ 
ἸΏνοΟΪν 68 (Π6 ποίίοη οὗἁ [Π6 (πῆρ πανίηρ ὕδθ τδάθ 
Κηονῃ ἴο {Ππ6πὶ ΕΥ̓͂ πιϑόδασο. Απὰά (ἢ ΐ8 σοηῆτγη!β (ἴο 
ι.56 {π6 ψογαβ οὗ )οάάτ.) ““ {Π6 δοσουῃΐ ρίνξῃ τ1.5 ὮΥ͂ 
“υϑείη Μαγίγτσ, δηὰ βοίπθ οἴμοῦ ψγίϊογθ, (μαι ἴμ6 6.8 
αἱ Ψογυβαϊθι 86ηΐ σἤοβθη 60 δἱἱ ονοῦ (ἢ6 νον], 
ΤΟρΡτβθητηρ ἴῃ6 ΟΠ ΓΙβυ 88 ἃ8 δὴ Αἰβμαϊδίϊοαὶ βοΐ, 
δηὰἀ οπαγρίησ τἢ6πὶ σψιτῇ (ἢ6 ργοββοϑί δὶ Ὁ ΠΊΠη168, 
ΨΏ1οΙ (ἢ6 Ἰρπογδὴΐ μϑδίμθηϑ δανδηοθὰ δρβιηϑὲ 
1η6π|.᾿ Βυΐ 1 1Π18 θ6 υπάογδίοοα οὗἉὨ ΔΗΥ τπέβδδαρσο 
οὗ {π6 24ἐν δῇ Ῥγιθϑίθ, (ἢς ψοσῆβ οαπῆοί θ6 ἰηΐοσ- 
Γοϊθα ἴῃ 1Π6 υϑ8] τηΔηηθσ, θαϊ τοδί βἰρσηϊέν, “ς ἐαὶ 

τὸ ἐδ ἴὴη αἷἱξ γεδρεοίς ἰἑαδία ἔο οὐ)εοίίοῃ ;" πνἢϊοῦ ρῖνεβ 
ἃ ἴασ Ὀδιΐεγ 86η86 ἴζδη [ἢ σοϊητηοη 1 οεργολίος, 
δηά 15 οἀρδῖθ οὗὨ ϑβαιϑέβοίοιγΎ Ῥγοοῖ. Εν αἵρεσις 
οἴθῃ βρη ῆθβ ἀοοέγίπθ. Απα βυγείυ ἰἰ 15 τόσ ρζο- 
ῬΘΓ' ἴο ΒΥ ἃ αοοένγὶηθ 18 οἰ βοξίοη ΝΙς, ἀιαῃ 8 δεοέ. 
Ἀπά πανταχοῦ οἴξδῃηῃ Βιη1ῆ68 ἐπ αὐ γοσρθοίς; 88 ἴῃ 
Αοἴβ 94, 8. εἰ 8110]. . 

928. ταξάμενοι ὃ. α. ἡ. ὙὍΤῆθ (Οοιμπιδηίδίοιβ οχ- 
Ῥἰδίη, “5 δανίηρ δρροϊηϊοά, οὐ ογάἀαϊποά 8. πογίδίῃ 
ἀν." Βιυῖ {118 566 Π18 Μὲηηὶς βγὺῸ ἐπιρογίο; 85 ἴὶ 068 
Ὠοΐ δρρθᾶγ {πὲ {6886 ΈΓΘ ὈΘΓΒΟΏΒ ΠΟ] ἀϊηρ οδῆςα ἴῃ 

᾿ἀἴ ον 8 Ομυτοῆ. ῬὍΠ 86η86 ΣΑΙΠΟΓ 5661}5 [0 ἢ, 
““ Ἠανηρ ἀρτορὰ ψἱτἢ Ἀϊὰ Ὁροη δοῦσα ἀἄδγ." ΑΑπὰ 
τάξασθαι ἮὮδΔΒ ἢοΐ υῃῇδαιδηςν 1815 5686; 85 ἰἢ 
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ΤΠυογά. 1, 101. 5. ἢ. δὰ Ῥοΐγν, Ἔχοογρ. οἰϊβα Ὀγ 
γιοῦ. ᾿ 
923. εἰς τὴν ξενίαν, ““ ἴο ἢ΄5 ἰοσρίηρ." [Ιἡη δενία 

(ἔγοιη ξένιος) {π6γα 18. ἃ βυθδυάιτοη οὗ τράπεϑα : Ὀικξ 
80 δποϊϑηΐ 15 (6 .6}1ρ0818 (δι ἰὴ ἐυιήρ ες ἴογιῃ 15, 
οθαρ8, ΟΪγ ἰο 6 ἔουπά 1 Ἠοιιοσγ, (866 1) δηγη). 
δα Ηοπι.) ἰπ ψὨϊοἢ ο486 [ἃ ἀδηοίοβ ποΐ ᾿ΏΘΓΟΪγ 
ἰοάἀνὶνν, Ὀυϊ ψῃδὶ 6 64}} δοαγαϊΐηρ, ἰηοϊἀΐηρ Ἰοάρ- 
1η9. ΑἈὨά 80, ροσῇδρ8, ἰὼ ΡΠ]. 29. 

28. οἷς ἐ. ὃ. τ. β. τ. Θ. Διαμ. ἢ85 Πότ {Π6 ἔοτοο οὗ 
Δη. Δάνοι: “το νίἤοηι ἢ δαγηθϑίν βοΐ ἑογίῃ ({Π6 ΄ 
Ὠδίυξα δηά ἀοοίσγίπο οὔ (86 (Ἰιγιβεδη το βίοη.᾽ 

43, πείθων α. τ. π. τ.᾽1. ““πτρίηρ ὕροη ἋὨ6ηὶ (ἢ ον!- 
ἀδης68 οἔὗἉ {6 8ι18᾽5 Ν 6551} 5}}}0. δ6α ποίβ οὐ 19, 8. 
Ἴδα δά άγοββϑ νγὯ8 8111. ἰοὸ τἢδξ πημο ΠΕ ΟΠΘα δἱ 18,16. 

48. ἀπὸ πρωΐ ἕως ἑ. 10 15 νεὶ! οὔϑεγνθὶ Ὀγ Κυὶ- 
Ὧο6], (πδί ἔγοπι νοῦ. 95. 6 ΠΊΔΥ Ἰηΐοσ δὲ ραγέ οὗ 
{Π6 πη6 νγὰ8 βρϑηΐ ἰῃ ἀγρυπιθηΐ δηα αἰβριυ βι]οη, 

᾿ς ΩΝ, ἃ, τ. Π. ῥήμα ἕν. ϑοίῇρ (οι οηϊδίογα, 88 
Ομμογαᾶγ., δχρίδε : “ βαυϊης (}}8 88 8 5Ποῦί 811η}- 
ΖΔ." Βαυΐ βυσῇ [Ὁ νὰβ οΐ ; Βίης66 ποίμίηρ οὗἁὨ {{15 
δὰ Ὀδθη δ: μεοΐογθ. [10 18 θυ: θη} 8 1ΠἸοςςδὶ 
Βηά οἰ ρεῖςαὶ ρῃγαϑο: δηα ατοί. νου] ΒΡ γ, ““ δ8 
τῃ6Υ “οεθ ἀδραγάηρ ;᾽ δῃηα Υ δἰδ. ““ ἴὼ δα άϊε!οῃε." 
Βυὲ σμοΐ βυθαυά !ο8 βθόσὰ 00 ΔΥΌ ΓΑΙ. 1 γδίῃογ 
{τη Κ, τὰ ΒοΖα δηᾶ 1 ρὶ ἀ6, ἐπαὲ {86 ψογά ἐν 18 ἰο 
μ6 ἔδκϑη ορφμιρλαξἑοωἑίν, νἱζΖ. ““(ἢ16 ὍΠ6 {Π1ΠῸ’ 1 880 
(εβρεοϊαζίν)." Τῇ ἕογος οὔ τΠ6 τ61081 15 τ} 61} οχργαδβεὰ 
ὃγ Ῥγίσθυδ: ““ δὴῇῆς (οἱ βοϊδὶ ἀδ 115 χυὶ ργβοθαθηΐθῃ) 
ΘΟΓΩΙΟΠΒΩῚΊ 5.101 1ΠΒΙΡ] Δ] ίαυο ἡ! οἷο οἰδαάογο οἱ σαθεὶ 
βίρῃαγα νοϊς." Απὰ Β6 οἱὐδβ Ροϊγὺ. Εἔχοοφ. καὶ 
αὐ τθα ἐν τοῦτο εἰπὼν --- δηλώσω. ͵ 

206, 27. Ὅς 686 νϑῦβοβ 866 ποίθ οὔ δδί. 18, 14. 
864... ἰο τ ΒΙΟὮ 1 δαὰ {δὲ ἴῃ ϑορῇ. Α41].8ὅ. Μίπογνα 
Βαγβῖο ἴ]γ8865, ἐγὼ᾽ σκότωσα βλέφαροι καὶ δεδορκότα. 

428. τοῖς ἔ, ἀ. τι σ. τ. Θ. Τὸ σωτήριον 18 ίοε ἡ σωτηρία. 
Οούρᾶτε 18, 40 ὅς 46. 18, δ. ἀηὰ 18, 926. 

428. αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται, Τα γι]ρ., Β6Ζα, δηὰ 
Ἐγτδβιη., γΓοηάοσ, “ οἱ {Π|’ δυάίϑρης." ΒΒ 1] Ῥυεέεσ, 
Ψ ἢ [6 Κγγ, ἀηα Ρί5ς., “ 1}}1 οἵδ δυάϊθης." ΕὸῸγ 



δῷ ΑΟΤΒΘ ΟΕ ΤΗ͂Ε ΑΡΟΒΤΕΕΒ, ΟΗΑΡ, ΧΧΥΊΙ. 

6 Ὀίδυ 85 ΨΕ6}] γειηαγκοα, (δὲ [κα ἢὰ8 ΡΟ ΓΡΟΒοΙγ 
υἱ {Π6 καὶ δἴἴογ {Π6 νϑγῦ, ἴογ (Π6 βᾶκα οἵ δι ρδεῖ8. 
Ἢ ΤΏΔΥ Ὀ6 ΓΟηἀοΓΘά, “ δηά που, ἴοο, Ὑ1}} ἀδαγ θη 

ἴο 11.᾽ 
, 80. ἔμεινε -- διετίαν. ΤῊΪΒ ΙΏΔΥ θὲ τοπάογεα 1]1- 
ἴογΆ}]}γ, “ἦς 6 Γοπιδϊ η6α ἃ 016 ἐνο υ δγ." Α8 [Κο 
σοῃοϊυ 68 ἢ18 ἢἰδίουυ σι Ῥαυ}}8 δροάβ δὲ οιηβ, 
Ὀεδέογα ἢ ἸουΓΏΘΥ ἰηΐο ϑραϊη, 6 πιᾶὺ ἰηΐδγ {Πδὲ ἢ6 
ψτοῖθ μοί] ἢἰ8 αὐοδροὶ δῃα ἴπ6 Αοἰὰ ψἢ116 (Π6 ΑΡροϑε]6 
ψ͵88 511}} Πἱνηρ, οὗ ψ ῇοβ6 δοίίοῃβ ἢδ νν88 [1π186}} δὴ 
ΟΥ6- ΜΙ1Π688, 8ηἃ ὈΥ Ψῆοπὶ 1{ 18 νΘΓῪ ργορδῦϊα (ἢ18 
Ῥοοκκ ψ88 γενὶβθά, 48 (ἢ 6 δῃοιθηΐβ 8180 580 ἢ 18 ἀἀόοβϑροὶ: 
να8. (Ποἀάτϊαρα.) 

οι 80. ἐν ἰδίῳ μισθώματι, “5 ἴῃ ἢϊ5 ον. ἰγοά Ἰοάρίηρ.᾽" 
δο Ρ]αίο, ἐν μισθώματι οἰκεῖν, ἀῃα ΤὨρορῆτγ. Οδδσγ. 68. 
μισθώτην οἰκίαν οἰκὼν. Ιῃ {ῃ6 ψογᾶϑ μετὰ πάσης παῤ- 
ῥησίας ἀκωλύτως ἰῇδΓα 18 ἃ βογί οἵ ρ᾽βοηϑβϑῃ, στ 
ψῃϊοὴ οίβ. σοιρᾶγοϑ ΗἩρσοάϊδηῃ 8, 2, 1. διέβησαν 
ἀκωλύτως, μηδενὸς ἐμπεδὼν γενομένον. 

᾿ς Βατῦηρ [15 σοηῇποημρηΐ Ῥαδι] τψγοίθ ἢΐ8 ΕΡ 83{168 
ἴο [86 ΕΡἢ688., (1088. ΡΏΠΡΡ., ΡΒΠΘιηοη, δηὰ ργὸ- 
ρμαθὶν (ἢ6 Ηδφργονβ; δηά δῦοιυξ ἢ θηὰᾶ οὗ {π6 ἵνο 
ΥΘΔΓΒ ΜΒ ὈΓΟΌΔΟΪΥ βοΐ δὶ ᾿ἰροσίυ ὈΥ {μ6 Ἰηίογεβί οὗ 
ΒΟΙΊ16 ΟΥ̓ 15 ἔτ] 6η48 ἴῃ ΝΕΙΓΟ᾿Β [ἈΠΏΠΥ : δἰογ ψ πο ἢ ἢ6 
18. ἐπρροβοά ἴο ἢδνθ ρΌΠ6 ἰηΐο δραίϊῃ 8δηα οἰδογ 
Ὑνοβίθγῃ σουῃίγ! 68: Τβουρἢ ψῆδὲ ἢ6 αἀϊά δηὰ βδυ- 
ἰεγοὰ αἰζοσναγαβ να ἤδνα ἃ [ἈΓ 1688 οογίβδιη δοοουηΐ 
ἴῃ δηοϊθηΐ τγιίοσθ.Ό Απαᾶ 848 αοά [δίῃ βθϑὴ ἤξ ἴο 
ἄδην υ8 [ἢ6 ιν Δηα 1ηδἰγυςσίίοη οὗὨ μανϊηρ [658 
αἶδο τοοοτἄδα ὈΥ δῇ 1ῃ8ρ116 {1 Ὑτογ, ἰϑΐ 5 δοα 0 1686 6 
ἴῃ ΗΙἴ8 111, Βοίηρ δϑβυγεα οὗ (ἢ158, τῃδι (ἰο υ86 {86 
ψογάβ οὗ )οα ἀγ.) ““ψ͵ὸῸὸ δᾶνθ δποιυρῇ ἰο σομΗ͂ΓΠ. ΟἿΓ 
ξαϊ ἢ ἴῃ (6 (ὐοϑρεὶ, 1 γα ἀἴβοονογ ἃ θοῦ 016 ἰδ- 
φοῦ; δῃηὰ {ἔνα ἀο ποῖ, 86 παγγαϊίοη οὗ οἵποσ {18- 
σουΓβ68 δηὰ ἔλοίβ νου] ργοῦδὈ}Υ παν οςοαβίοηθά 
ΔΘ ΟΔν1}8; [ῸΓ (ἤθγθ 18 ΠΔΓΑΪΥ ΔΩ διρυμηθηΐ ἴῃ 
ἔανοιιν οὗ ἰτυϊἢ, ἤτοι ψῃϊοῇ 4 ργο)υάϊοθα δηά οδρ- 
(Ἰου8 ψὶς σδηποῦ ἀγα ἂῃ οβ]δοίίοη, δηἀ ἔγδιηθ ἃ 
ΒΟΡ ΙΒΕΓΥ 0 τηδ]ηΐδὶη ΘΟΙΓΟΓ. 



ἹΙΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΤΟ 5Τ ΡΑΙ αὶ ἘΡΙΘΤΙΕ δ, 

ΒΥ ΒΚ. ΡΟΨΨΕΙ,,. 

ΤΗῊΣῈ ἴογπι δῃὰ ομαγδοίογ οὐ δ(. Ῥδὺ 5 δβϑρίϑι1 65, ῃον- 
ΘΥΘΓ ῬΘΟΌΪ ΔΓ, ἀρρθᾶγ ἴο ἤᾶνα θθθῆ ἀδγινεά ἔγοπι (ῃ6 
οἰγουπιϑίδησοβ οἵὁἨ [18 δαγὶγ [ἴ8. αγβϑαβ, ἤθσ ἢ6 
ψγἃ8 ὈοΟΓΏ, 8Δπη4 ψἤθγα ἢἰ5 τς ἀν ὶῖ, ν 88. ἴῃ (παῖ 
856, ἃ Ποἰεργαίθα 8θδΐ οἵ ἰδαγηΐηρ. Βιυῖΐ, ἴῃ δν σΥῪ 
8θδῖ οὗ δῃοίθηϊ Ἰϑαγηΐηρ, δἰοάυθηοα πο ἃ ργποῖραὶ 
ΤΑῊΚ ; δηα δδοῇ Ββρθοίθβ οὗ 1 ψὰ8 ἀδηῃοιϊηδίοα ἔγου 
{Πη6 Ρἷαοθ ψῆθσ 1 ννᾶβ πιοϑί Ὀγδοίβθά, οὔ ἴῃ {16 
στοδίοβι ρογίδοίοη. Τῆυβ ψ τοδαᾶ οὗ {86 οδαδβίαᾳ 
Ατίὶς οἰοαυθηςθ, δηᾶ οὗ ἰπ6 Ποτγα Αϑιδᾶς ; δηά ΤἴΤαγ- 
8.8 8180 ρᾷν6 ὨδΔΠ16 ἴ0 118 ΡΘΟΌΪ ΑΓ τηοάθ. Τῇἢα ἰδϑὲ 
18, ἰηἀ664, {π6 1εαδὲ Κηόνῃ; ὕθοδιδβο, ἔγοπι [ἢ 6 ΝΟΥ 
παΐυγα οὗ ἴ, 1(8 ργοάποίίοη ὝΘΙΓΟ τοί ᾿ἰκοὶν ἰο το- 
τοαῖϊῃ. ὉΤηο Ταγϑις οἰοσάθησα Μγ͵ἃ8 θὲ πΉΝΙΝ 1η βυά- 
ἄδη δηά υπῃργοηηϑαϊδίοα Βαγαηρυθβ. Απηά δὲ, Ῥδυ], 
Ιοηρ δοσιιβξοπηθα ἴο σΟΙΠΡΟΒΙΠΟἢΒ οὗὨ {8 βοτγί, {Γ8}8- 
ἔεγγοα (Π6 Βί}]ε Δ τΏΒΏΠΟΓΣ ἴτοπὶ βροακίηρ᾽ ἰο τ τῆ ηρ, 
Ηδὸ β8θϑῖη8 (0 ἴδνα γι θη 8 ΕἸ 81168 ψ ἢ {86 ἔοτοσΘ 
Οὗ ἃ βϑρθᾶκδγ; ποῖ ορβθηΐηρ 1Π6 ψὺ ἰο ἢἷ8 βυδ]θοοί, 
ΠΟΥ δανδησίηρ σγδάμδ!! ἰοναγαβ 1{, θυΐ τυϑῃϊηρ; ἰηἴο 
ἴ. [Γλ|||6 βοϊιοιίουϑ δρουῖ τιϑιῃοά, Π6 15 οἴδη ἄγδγγῃ 
ἔγοτῃ ἢ 8 ἀδθβίρῃ ὈῪ {Π6 δοοιἀβηΐδὶ ι.86 οὗὨ 8ῃ δχαρζϑβ- 
'ϑίοῃ οὔ ἃ ψογά ; δηά ποίίπεσ ψἤθη 6 4υϊ5 ἢΐβ ρῃγ- 
ῬΟΒΘ, ὨΟΓ ἤδη ἢδ Γϑίυγηβ (ἴο 1 δραίη, ἀο68 ἢ6. 6δῃ)- 
ΡΙΟΥ͂ {π6 υϑυδὶ [Ὀγ5 οὗ γαίῃ. δοιμθεμ)θβ ἢθ 
ἈΒΒΌΠ.6Β ΔΠΟΙΠΘΟΓ ροϑγβοη, δηά 1:1ηἰτοάτιοθ5 ἃ Κἰπά οὗ 
ἀϊαίορια : ἴῃ ψὨϊοἢ 10 185 ποῖ δἰγαυβ αβὺ ἴο ἀϊδβεϊη- 
υἷ8}) ψῆο 18 βρϑακίηρ, (ῃ6 ΟὈ]ΘΟΙΟΓ ΟΥ ΔΏΒΨΓΘΓΘΓ. 
ΔΒΕγ, Ὧ6 δροιιηάβ ἢ ὈγΟΚΘΩ βθηΐθηςοβ, δο]α 



84, ἹΝΤΕΟΣΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΒ ΕΡΙ5Τ1.Ε8. 

ἤρσυταβ, δηἀ Παγά, [Δγ- δίς θα τηρίαρ!οτθ. ΤΈ656 ρ6- 
οὐ] Π]Ἰατ {168 1 (86 ΑΡοβί16᾽ 8 ̓ηδῃηθσ, οσσδϑβίοη οοηΐϊ- 
0.8] ΑἸ υ]0168, ἀηαὰ (Πογθίογα σου]ά ἢοΐ θβοᾶρα (ἢ 8 
ποίϊςθ οὗ 18 (Ομ θηίδίοῦβ ; οὗ ψδοσῃ {{|6 πιοβί γὰ- 
(ἰοηδὶ ρυΐθ (Π6πΔ ἴο βοΐ ἃ ψ ἌΓ, ἰθρογ, δηά 8 
τη 80 {0}} οὗ γο ρίουβ κηον]εάρο, (μὲ ᾿ἰ8 (Βουρἢ 5 
Β66Ι ἴο β8[ΣἸν6 0Γ υἱΐογδηςθ, δηά ἢΐ8 ΖΘΑ] βυ Ὁ 8 ἢ πὶ 
ἴο δἰίοηά ἰο ῃοϊπΐηρς θὰ. {πΠ6 σγοδί τηγϑίογιθβ σονϑαὶοά 
ἴο πα. Βυΐ ψῇῆδί ΕἾ ΘΧΟΙ86 88 (ἢ6 οἴδοί οἵ ἴδγ- 
νϑηΐ Ζααὶ, δηᾶ ρθη! Κηονίθαρο, οἰ 6 Γ πθοθβ88- 
ΤΥ θεἸοηζβ ἴο ἀῃργοραγεά ἀϊβοουγβθδ, ΟΓ ΠΥ 06 84- 
εὐ 4 ἱπίο (6 νἱῃουΐς Ὀ]άπι6. Ηρ ψἢ0 βρφβκβ 
οἢ 8 βυάδάρῃ, σδηπποί τΔΚ6 (Π086 ΓΕΡῸ ΪΔΓ ΔρΡργοβδοῖθ8 
(0 [18 ῥγηςΙραὶ “68! 5η, ΠΟΥ ἀ΄Βροβο 5 πηδίζογ ἰῃ ἐδδς 
δκβοί ογθγ, ψῃϊοὴ ψα δηα ἴῃ βιυά!οα σομηροθϑί 018. 
Ης [28Υ 88ΐδθ!γυ ρ888 ἴγοΐῃ οὔ 800])6ςΐ, ΟΥ ΟὨΘ ροῦϑοῃ, ἰα 
δηοί] ον, ψἱπουΐ (ἢ6 σφαγοαοῦΐθβ ἸνὨ]οἢ 8. ΓΡΔΟΘ γὸ- 
αυΐϊγθ8, θυς ΨὨοἢ ἃ Βρθακϑι βιρρ 168 (6 γῆς οὗ ἢ 
.ῖ8Β σρμηίθηδῃςθ, [18 νοῖσθ, δη4 δνϑσὺ τλοίΐου οὗ δ 19 
θοάγ. Αῃὰ {Π 086 ἀρέϊβίἰομβ οὗ τη, ψῃϊοἢ, ἢ ἢὺ- 
ἸὩΘΙΟΣΒ 43961}}}1688, ΔΓΘ. Πλυ{Π|8}}} χορ Ὀγ (ἐδ 
ἡ φυμρμὴ δηά (6 ἤφδγογβ, οχοίία ἐη {Π 6 1}Ὁ (ὑγΓῃ, δηάα, ἰἢ 
(ἢ6 1} 6 ΤηρΆΒυΓρ, )υδιγ 4 θοίἀθν δηᾷ [οσγα νοϑὶβ- 
τθης Κιπὰ οὗ ογϑίονγ. 

Βυϊ 8ι. Ῥδὺ! 414 ηοΐ ἰθάγῃ δὲ Ταγβῃβ ἐπρ ροποσγαὶ 
ἴογηι οἷν οὗ ἢϊ58 ὙγηρθΒ. Ηδ οοἸ] δορά ἐμογα 4}50 
ΤΑΔΩΥ οὗ {Π61Ὁ τηϊη 6 ογηδηλθηΐ, [ἢ Πα! ΟἿ νγᾶξ 
ΘΏ6 οἵ (ἢ ἰαγρθβί δηὰ βιοϑὲ οοϊθγαϊβα ρ]δοθβ οὗ 6ζ- 
ΘγοΙβ6 ἤθη ἴῃ ἀβϑίβ. ῚῸἀπά ἰθοσρ 18 ἢο τηδίζογ ἔγοιῃ 
ναοῦ (ῃ6 Δροβίία θογγονβ ἢ18 ψογάβ δῃὰ ἱπιδρεβ, [ἢ 
στγθαίεν δρυπάδηςα, ἴπδιῖ ἴγομα (6 ρι Ὁ]. Θχογοΐβθᾷ. 
ἢρ {τραυθῃ!!  ΘΟηβι 65 {μ6 116 οὗ 4 Οἢ γι βιίδη 88 8 
ΤΙΘΘ, ἃ ΜΓΟΒΙΠΏΡ, ΟΥ ἃ ὈοΟΧίηρ; [Π6 τοψαγάβ, σψῇηϊοῖ 
φοοῦ ΖὩθὴ Ὄβχρϑοῖ μπογοδίϊογ, ἣὮθ ο8}}18 {8.6 ρεῖζθ, (ἢ 6 
γ]ΟΙΟΥΒ σγοψη ; 8η4, 6 ἢθ Θχἤογίβ 8 4186} }168 ἴο 
{16 φσδοβίοβ οἷ νἱγίιιθ, ἢ6 4068 ἐΐ 808}}γ 1 186 ΨΟΓΥ 
Β8116 ἴθ Γ28 18 ΜὨλοΣ Ὦρ οι] μᾶνα οποουγεροά {}6 
οουλῃδίδηϊθ. Βιιξ τῶδηυ οὗ (686 8]]υ.58ἰοῃβ, ᾿νϑβέοἢ 
ροςὺγ 1. ΘΥΘΕΥ͂ Ρδ26 οἵ 16 ογίριῃδὶ, σδϑὴ Βαγάϊγ ὃθ 
ρεαβοῖνοά [ἢ 8 {ΓδΏ 2410}. 



ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΣ ΕΡΙΝΤΕΕΒ. ΦΒ5 

Ετοῖὰ τῃ6 ΑΡροϑβι16᾽8 οομηΐγῃ ΜΔ ἀαβοθηά ἴο ἢΪ9 
“ ππίν, δυὰ ἤθγα σὰ Πηα δηποίῃογ βοῦγοα οὗ ἢΪ8 ἢρτι- 
ΓΑῖΪνα δχργαββίοηβ. Η!8 ραγθηῖβ ψεγα οιηδη οἰ1- 
Ζ6η9:; Δη4 ψογάβ οἵ βοῃιμπηρηΐί8, ἀογινοι ἔγοτα τὴ 
ἰανβ οὗ Βοϊηθ, ψουὰ Θαβ}}ν ΟΓΘΘΡ τπἴο {Π6] σΟΏΕΓ- 
Βδίῖϊοῃ. Νὸ Ψοηάᾶογ {θη τΠδὶ (Π6ῚΓ ΒΟ 80ΠΊΘ 1} 68 
1.588 ΤΟΥ Π18 οὗ Βρθθοῇ ρεσυ δῦ ἴἰο (ἢ6 Βομηδη ἰδνυοῦβ: 
δηα ΔρΡΡ 168 τηϑην οὗ 6 τι]68 οὗ δάορίϊοη, τηδηυτ}15- 
Βίοῃ, δηα (δϑἰδηηρηΐίθ, ἴο 1Ππ8ἰγαΐα (ἢ 6 σοιη56}5 οὗ 
(σοά ἴῃ οὖν τεάϑιηρίϊοῃ. 

ΝΟΓΙΓ ὅθ {ποῦ ψνϑηίηρ ἴῃ δι. Ῥαυ}᾽ 8 βίυθ βοῦγθ 
ΤΔΤΚΒ οἵ 818 οσομραΐξίοη. ΤῸ ἃ τῇδ εἰπρὶογοά ἴῃ 
τρδκηρ ἰοηΐ5, ἐπα 14688 οὗὨ σα πηρ8., ΔΙΤΊ8, ΔΓΙΏΟΌΓ, γγ8Γ- 
ἕλτγϑ, τ ΠἸΑΓῪ ραν. ψουα Ὀ6 ΤΆΤ 1]18γ. Απα πα ἰηΐτγο- 
ἄυσοα ἴΠ686 πὰ {Π6ῖς σοσῃοοιη 818 50 ἔγθαυθηίν, 
{μι 8 Ἰαλησυδρα 866Π|8 ἴο ὃδ6 ϑιιοἢ 88 τι ]ρὴϊ τίου 
ἤν Ὀδθη δχρθοίοα ἔτοτη ἃ βοϊ ἀἴοὺ (ἤδη τοῦ ὁπ ὙΠῸ 
ἢδα ᾿ϊνεα ἴῃ αυϊοὶ {ἰπ|68, Δη ἃ νγὰ8 ἃ ῬγθδοθοῚ οὗ (ἢ 6 
Οοεροεὶ οἵ Ῥεοϑδοο. 
ΟὝ Βδη ψ οὔϑογνα ἔδγίῃον, {παΐ, θϑίηρ δὐασείοά ἰῃ 

{Π6 βοῆοοὶ οὗἩ Οδιῃμα] 6], δηα ἱπβίγυσίθα ἰῇ 411 τῆς 
᾿θαγηηρ οὔ [π6 εν 8 Π)οοίοῦβ, ἢ6 ποῖ ΟὨΪΥ 0.865 (6 
Ἡρῦτγον 1α]ο, Ὀυΐ [88 ΠΊΔΗΥ ΓΟίδγθησθβ ἰὸ 1πΠ6 Ηο- 
τον ϑουϊρίαγοβ, δηἶ {Π6 γεοοῖνθα ᾿ηἰογργοίδιοηβ οὗ 
1 Ἀδὰ ; [Π6Γδ ψ}}} γοπδῖη {τ||6, (δ΄ 18 ρΘ οι] αν, ἴΠ Ὠ18 
ΤΩΏΔΠΠΘΓ οὗὁἨ ψγιηρ, ΟΥ̓́ΜΒΙΟἢ {ἢ 6 ΟΥΡῚΠ πᾶν ἢοΐ δ6 
τγλοθά ἴο οδ οὐ οἴπεῦ οὗ 16 Ὀείοιθ- τὩση!οηδα οἱγ- 
οὐ! ϑύ 665. 

ΒΟΜΕ ΒΕΜΑΒΚΒ ΟΝ ΤῊΝ 5ΤΥΓΙῈΕ ΟΕ 517. ΡΑΌΙ, 

αι ναεσέοα ἔγοηι Ποηισέονἠιιδῖι5᾽5 σοἰοδγαέεα “ Ογαΐΐο 
᾿ ἄς Ῥαιίο “Τροεέοϊά." 

Ιη δὰὺπὶ δυΐθπ) τη6 ἀσνθηΐββα ἰοσιπὶ νἱάἄθο, ἰῃ 4110 ᾿ 
ΒΌΡΙΘΓ ὌροΓΘ ΟῚ Ροβϑαπ),, αἱ ρογβοηθ, αυδιῃ Οὔ 
ΤῊΔΧΙΠῚΘ 581131Π60, Ββα(8ῆ4ϊ, 41] ἀ6 βίγϊ]ο Ῥαυ]ο 8οτί- 
Ῥϑπαίᾳιθ ραηθγα }|σἰατη 1 ΘΓΡΟΏΔΠΙ : ΤΠΔΡῺ8 ρὲ 



286 ἹΝΤΒΟΘΌΘΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕΞ ΕἘΡΙΒΤΙ,ΕΒ. 

ἰδία ἀ1551118 αυιδοβίϊο, δὰ αυϑδηὶ ἀϊδοορίδηάδτιῃ 1}}} ἰπ- 
ΡΓΙπιΒ σοηβθάργο Ἰυἀϊς65, 4], ᾳφυδηΐιπι ἀθ ηϊΐογο 
Βίγ}1 Ῥαυ πηι ἀείγδπογθίιγ, ἰδητὰπιὶ αἰ ν]ηεθ Βδοσγαγαπὶ 
[Ππογάγυτ διιςίογιδι1 ἀδοδάοσγε 8101] ρογϑυδάοβαηϊς: μος 
βὶ ΕΔ νογὶ βρθοῖθ ροϑδοῖ σοῃἢγΠ]Γ], 18Π| ΡΓῸ οἰθρδη- 
[ἃ βοσ θθ πη] Ῥαιυ]ηᾶ ἰΔηΠ]08Π1 ΡΓῸ 815 οἱ [οςΐ8 θβϑβοί 
ἀορυρηδηάιηι : 86α ἃ ἴδ ἴδηι! 10 βιιϑρθῆβᾶ ποη δϑῖ, 
ΠΕοῆὰ6 ΟΠ ΠἾΠΟ ἂν μεν θτος σῃαγίαγιχ Αροϑβίο]οδ- 
Τιιπὶ αἰν! 188 ; Ὠ]]084116 16’ θάο, 400 πηι ἢος 
αυϊάσθπι Ἰιἀ]ουτη, φα δά παπιοὸ Ραυΐιπὶ δουίοῦ ρτοβρᾶ- 
1, ρτὸ 1γγιΐο μαροδίυγ οἱ ἤοῦ πα ]ςαῖο. 1)6 Οτγίρθεης 
αυϊὰ ἀϊςοηί ἢ αυΐ, (ἀπηείδι Ῥαυ πὶ ἱπιργίπι}]58. δά πηῖγα- 
ἴυΓ, ἀ6 β8ογρίιοης ᾿θΘγ8. δφυδηΐο οδηβυ: ΠΟῚ 
οηΐπὶ βοϊοοοίϑιηοβ σοηΐδη(8 οἵ ὈΔΓΌΑΓ ϑπη085 ποίδ886, 
114 ποηηθηχυδηι ἰοἰΐ18 οταίοη18 ΗρΌΓΑΓΟΠΊ]116 6886 
βίδίι τ ἱπ)ρΘ απο ηΐ8, 4188 ρτγογϑιι8 ἀΠΠ 1ΠΠπὸ μοβϑιηΐ 
ΘΧΡ οδγὶ : 4υ1ἃ ἀ6 Ηἰδγοηγ ποῦ αἱ ατϑοὶ ροπὸ 86ζ- 
ΤΩΟἢΪ8. ἱΠπΊρ τ τπὶ [1856 5οΡθ1, αἸΒΟΓ ΟΓΘΙΠ4}6 ἰῃ 
Ηορτγοᾶ ᾿Πηρυᾶὰ φυὰπι (ὐτεοοᾶ, Ραυ]υπι 11π|, 4] πι6- 
ἀϊ1|8 Αἰ 618 86 δυγοβ 1188 Αἰ σογυτῃ δγυ ἀ1185 νοῦρα 
ἔδλσοσα ποὴ ἀυδιίαν!ί. 5.6 ἴῃ} [18 ΠΟΘΙ ΠΟΓΘ ΠΩ Ϊς5 
ὨΪΠ}1 6ϑὲ σϑι1885 ΟἿΓ (6 Π1Ρ118 σΟηδυιπΊδη), αὐδηἀοσυϊάθηι 
ΔΓ πὶ ἢαροῖ ἀρια ρϑγιίοβ πηοιηθηϊὶ, αυϊά ἢϊς, ᾳυἱά 

1116, αυϊά ρ΄υγο5 σοηϑιιογηῖ. Αα ἤδης σοηϊγονογβίϑηι 
τοοϊὲ αἰδοορίδηάαπι {Π|Ἃ Τ1Π1 τηαχὶ πηὰ νι φίυγ δηϊ- 
τοδανογίθ Πα 1ΠῈ, 1Π ΟΠΊΠΙ ΟΓΔΙΪΟΏ 18 ΠΟΙΏΡΙΟχα ἄυο ἀδ- 
θοῦ βϑυμηπιᾶ οὐΠὰ ουγᾷ αἰϊδοογηΐ, :ρ88π ἀϊο ! ΟΠ 6Πὶ 
ΒΥ] 1116 ἔΟγπηδπι, οἵ Γογαπ, αδ5 ρογγαοίδηξαγ, ογαϊ- 
ΠΟΠῚ, 85 σΟΠΙΡΟΒΙ ΠΟΉΘΠῚ: ἤδοο αυδησφυδ δὰ ὩΠῈΠῚ 
ΟΓΔΕΙΟἢ 5 σοτρυ8 οἰδοϊδηάπη οσοὔδηϊξ, ηυ]]Δΐθηιι5 βυης 
σοηδιηάοηπάᾶ : ἢ8Ππ| οἱ ηἰἰἀᾷ νογθοτυτῃ σοἸ]οσϑί!οηο6, 
Βα] θοίίβαιθ ἰἸοφαθηαιὶ ἔὈγΠ}0}18 τηα]ὲ σορ! δία δἴαιια 1Π- 
ςοποϊηηὲ ἀϊσοβία ροβϑϑυηΐ ΘΧροηϊ ; οἵ ΓΘ8. ρΓΘΟΪΑΓΙ58- 
ΠῚΔ8 ΤΠ]ΔΡΏΟ ΔΓρΙ ΘΠ ΟΓΙ ΠῚ] ροηάργα ἢγιηδίββ β.γ}08 
αυοα δὰ ἀϊοίίοηοηη βογάϊάι8 δίᾳιιθ πηροϊ ιι8 σοπηι- 
Ρἰοοίαίαγ: πος ἃ ρὈγυαθηςἃ 58ογ θη 18 δίαιιθ 1η40]6 
σοηθγοβᾶ ροπασί ; ΠἸυ ἃ δὰ συγαπὶ Οτϑιητηδίϊςο8 δυΐ 
80} }ΠοϊΔπ| ναί Θχ θα ρ᾽δγιπὶ [1 8[1Οη6 πὶ ρΘογίηθῖ. 
6 Ῥϑα]! δυΐεπι βιγἷο, 81 νοςθ8 8088 ρἢ γαϑί ΒΠ16 116 

οἱ ογδίοηἱϑ ἡ ποίυγηπι βρεοίαεβ, ἱΠΗ 0188 1ΓῈ ΠΟ ΡΟΒθ- 
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ΒΌ ΤΩ, 11} ἃ οαϑεσαίἃ τροοτγιτὴ 6] οαμθης ἃ τη] ει! πὶ 
ἀϊβϑοθάθγθ, ἢθ6ς [816Πὶ 6586, 4] ρυγυ8 ἀ1ο01 ροβϑιί δίαιιβ 
6]᾿πηδίυ8 : αυδά αι ροτίοηαπηΐ, οἵ Ῥαυΐαπηι ἢος οἰΐδπι 
1ῃ σοῃοσα οὐ Ρ]αΐοηα νοϊαηΐ οοἸ] δὴ, ἢ}}18 υἢ- 
αυδιη ΓΑΙ ΟΡ. ργοΐδοςὸ σοηβοαιθηίασ, υἱὐ ορίπϊοηΐ 
ἰδ ἰηἤοοίρ Οαγϑοοὶ βογη 15 οΔ]]6ηῖ65 5 5ο ΓΙ Ρδἢϊ : 
αυϊὰ Θδῃϊπὶ τηδη 6818 οϑί, ααἱα Ρ] ΓΙ 118 1πα1ς 118 
[αϑἰδίϊι5, αὰπη Αροβίοϊιτη βϑοιζιπ, 110 8641} ἀ6- 
θι.1886 118πΔ τος Γἰηραδ ἔογηδῃ), αι: ἃ ψυάε 5 
Οτοϊθηβίθυβ ἔμογαί ᾿ἰηνοοῖαῦ ροῆθ Ῥαδυΐϊὰαη ΠΟἢ 
Οτοδσγαπι, 864 Αἰσάγυὰ  ηογυῖη, 586 Ἰοηρὰ 
ῬοΥΕἰββι πὶ : Πᾶς ἰΔΠΊΘῊ ᾿ρ88Πὲι ΒΟΣΙΡΈΟΗ 5 Ἰηἀοἴ θη 
7υ0Γ6 τηοσῖῖο ρῥγϊδίδιῃ δα μευ! 886ὲ : οὐπὶ δηΐτη δα Χ0- 
ἄφοβ, φυογυπὶ οσαΐς 10 δοορίθηαᾶ 88]{18 ἀοοίτπὰ 
αυεράδιῃ ργοσορϑεϊνα, 828 ρ1551π16 ἰσοιιζα8 εδί 86 ᾿ {6 ΓΔ8 
τη18ῖἴ ; ἔὰππι στο σῖο ΟἸ γιϑίδηδ οὐπὶ τοῦυβ Ηροῦγϑο- 
ταῦ, οἱ δηίαυ! Εοθάογιβ, ααδά Οτεοῖβ ογαΐ 116 718 οχ- 
ΒΓ, ΠΘΟΘΒβ πα] στ Ὠδροῦδί ρῥγοχίτηδηῖ οἵ οοη- 

7 ΠΟ 881: τη8πὶ ; 8ῖς αἱ γιὰ ψυάἀεογιπι υ8ὰ ατθοᾷ νο- 
οαρι]4 Ἰοφαθπάϊααθ ἔὈγηυ]ς ἂρίὲ ἃς ροί(αβίδίθ, χυὰ 
νϑ᾽υθγδηΐ ρᾶγιιπὶ ἱπητηυίαία δα ἀΘοἸαγδηάιπ (ὨΓΙ811, 
ἀοοίτ ηδη) ΔΟσΟΙΠ ΠΟΘ ΔΙ ροββοηΐί. Ουοα 8ὶ ἃ βίυ]ο, 
88 1{ΠΠ6Ὶ] ὩυΟ]61 βοῖο Ῥυίδη 6, ἀἰϑοο 8 Π|118, Δ} Π}118- 
418 84 1ρΡ5ι1πὶ ογδίίοηἹ8 ῬδΌ]Π πη σοηίοχίαμη δἀήποα- 
ἴα, 184π| ΠΙΠ1] 6} 8 ΘΟρΊ 118 οὖ ΓρΠΊΘὨΓΟΓΙΙΠῚ ΠΘΓΝ 8 
801 Π}}118 6586 αἴ Ἰηοἰίδίϊι.5 Δτοηἀππὶ 68. Ηφο ἱρὶ- 
ἴὰγ ΘΪοαυσηξῖα, 485 ΠΟ 1ῃ ἤοβου 8 νου θοσιιηη, οἵ ογὰ- 
(ἸοΏ 18 σδἰ δι! βίσγαίϑ ριρτηθηΐί8, Βα 1η 1Π60118 Ἔχ οοὶβε 
ὨΟ18, 8564 ἴῃ ῬΟΠΘΘΓΘ ΤΟΥ. ΠῚ ρταν 581π|ὲ Ρτοηυ ηἰἰδἴ8- 
ΤΠ) 6ββαῖ ροβὶία, 81 οὐυϊαᾳυδη, Ῥϑιαΐο σογίὰ τηδχίηιο 
τ ΘΥΙο Δ ϑ!ρηΔΌΙΓΓ : ααππὶ ΘΏ1Π Τηᾶρη8 Θβ886ΐ 1 60 
8Ώ1Π)ὶ νἱ8, οἱ ἀϊνίηβ αυδάδιῃ τπιραϊαίθ σοριίδηάϊ [ἃ- 
οὐυἴ88, πηΘ {18 ᾿π]ΔρΊ 61 ΒΟΓΙΌΘΠ4Ο ΘΧΡΓΟΘΒ31} : ἢίηο ἴῃ 
6705 ΕρΙ5[018 ἢ] Ὠοη δχίδηϊ ογδίογαπι ἤρογδθ, ΠΟ 
116 αὐ!άδπὶ ὁ τγῃοίογιιπη ἰοου 18 δ τηγγοίπθοίο ἦθ- Ὁ 
Ρτγοπιίδ, δϑὺυϊ δὰ ογαίἰοηθπι ΘΧρο θη 8Π| δι 16 σοηρο- ᾿ 
βἰἴξ : ργτοςὰ αρϑγαΐ Ῥδιυΐο ἴδῃ ὀρϑγοβᾶ οὐ] Βογιμ Οἢ 8 
οἱ ἴῃ 8:08 γϑάυοϊ: ΠυΠΊΘΓΟΒ 8ΠΊΌΟ : νοτὰτπ δῇθοξι8 
δηΐηϊ σοοἸθβίϊ ἀγάογο ᾿ηΠδιητηδίι5 Ὦδοο ΒοΓΙρί]ΟΠ15 [ἰὰ- 
ΤΩΪη8 Ββροηία 500 τηδηῆυπὶ νοῃ! θη ργορίρηοθδί ; 118- 
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46 86 Ῥαυ]υβ. σοηίογιηδθδῖ, υἱ δὰ οὔμπθ5 ἀϊοδηάϊ 
γἱ 48, ΓΔ ΟΠ 6964116 ΟΠ 68 τα ἢςᾶ αυδάδτῃ 1611 ἴθτ)- 
ΡοΓΔΙ!ΙΟη6 ἔογεϊ ρδγϑί 881 Π|03 : πᾶπὶ 418, ἀιιπητηοο 
5ΘΏΒ.ΠΙ Ὠθ 81 8118 ΠΟ ΘΧΙΘΤΙΐ, ἴ4πΔ ἀἼΓι8, (ΔΙ 406 

᾿ξεγταῦβ, αἱ ροίεπε περοῖ, Πογίδηι πο δυβουϊοῖ, τα- 
Ργοποηάἀθηίξι βιισοοηβϑοδῖ, 6 ηΠ Ὡοη ρδγοδί ἢ Εγρο, 
αὐ ρδι618 ἀἸσαπ), δὰ νρῦθοῦ δάϑδθνογαγθ, Ποη ἔμ 1556 
ἀϊβεγίίογθπιὶ Π)διηοβίθηθπ ἢ 1Π|ὰἃ νοπιυβίαι 5 Αἰ ο85 
σορίᾶ, ἰῃ βίο ν᾽ γί 118 Ογαΐογδο γορηο, αυδη ἔπποσις ἴῃ 
[18 ἢ π}}}15 οἱ Ψαυϊσαίε ἀϊσίϊοη 8, 8ὶ ᾿υδαῖ, βογάϊἀυ9 
Ῥαυΐυ8, νου ββίμηυπι γα ρί οη5 ΟΠ γι βι δ μδ6 [α] πηδη. 

ἹΝΤΕΟΏΠςΓΤΙΟΝ 

ΤῸ ΤῊΣ 

ΕΡΙΞΒΥΠΕ ΤΟ ΤΗΕ ΒΟΜΑΝΒ, 

᾿ἘΒΑΝΒΙΑΤΕ. ἙΗΕΟΜ ΤΗΕ ΓΑΤῚΝ ΟΡ .]0ΟΗΝ ΒΕΝΟΛΜΙ͂Ν ΚΟΡΡΕ, 

Βνυ 5. Η. ΤΌΚΝΕΚΕ. 

ΒΕβρεοτινο {πΠ6 οτὶρίη οὗ {{᾿| Ογο οὗἁὨ ἤοιηθ, δηὰ 
115 οοπάϊζίοη, δὲ {πΠ6 {πὸ ψῆθη Ῥαὰὶ ψγοίθ {Π|8 
ΘΡ 8116, πχυςσῇ Ἰηϊογπιδίίοη σδηηοί 6 Πσοἰ]δοίοά, ΘΠ 6 Γ 
ἔγοτῃ {Π6 δρι βία 156], οὐ ἴγοηιὶ ἔογείβῃ βδουγοθβ. [{ 
158 σογίδίη, ἔσο [ἢ 6 ὉΠΊν γβα ΝΥ ργοναίθηΐ τηϑΠοά οὗ 
Ῥτοραραίιηρς (Ἰγιβυδηϊγ, ἤγβὶ διηοηρς {Π6 268, δηά 
1Ππ6η, ὈΥ τῃδὶγ 688, διηοηρ {Π (θη 1165, (πᾶς {86 
Ἐοιμδαη ΟΒιοῖ σοπβιϑίρά οτἰίμα! ν οὗ 2968, ἰο 
ψἤοπι οἰἶογ5 οὗ ἀιδγθης Ἔδχίγαδοίιοη ΟΓῈ ργδάυδ! !Υ 
δάἀάοά; πον ὈγδΠΟἢ 68, ἃ8 1 ΨΘ6ΓΟ, Θηρταῖοα οἡ {ῃ6 
Ράτγθηΐ βίοοκ. Ὅὕῇῆα ρῥγοῦ δ! οὗἁ {Π18 βίδίθιηθης 18 
ανιάρθηί ἔγοιῃ {6 ναβὲ Ὠυθ." οὗ 96 ν}8 γϑϑιἀϊηρ δὲ 
Εοιμθ, δηά βη)ογίηρ [ῃ6 ίδνουν οὗὁἨ (Π6 δἰ ρΡ̓ογϑ, 
δηά ραγιο!ρδίϊης ἴῃ 1Π6 δβοςίθυ δηά (Ὁ ἀβῃϊρ οὗ 
1πΠ6 Ρθορίθ. δ68 “Ζοβερῇ. Απι. 18, 19: ; Π1ο (.4858. 
86. ; ῬὨ]]. 166. 84 (δίαπηι, Ρ. 668, οἅ. Μαηρ. 
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ΤῸ 8 πῃροββῖθ!ς ἐο 8αγὺ, ὙΠ σογίδι πέγ, 0 Ὑγ76 ΓΘ 
{π6 ἢγβὲ ργοραραίογβ οὔ (βε ϑι1Δη1ὺ δαχοηρ (Π6 96 »»8 
οὗ Ἀομμο, δηὰ ὈὉΥῚ ψἤοβα Ὄχϑυίοη8 ἰΐ νψγἃ8 ἰἰββθηλχὶ- 
ηϑίοα ἴΠογο. τὰ Κηον, ἔτοπὶ Αςί8 2, 10., (παὶ οὗ 
{Π086 ψῆο, οὐ {86 ἢτγβθὲ δηά β8οϊϑπηῃ [δαϑί οὐ Ῥρηΐο- 
οοβί, ΒΓ δηα ἢδαγὰ (ῃ6 ΑΡροβέ!θβ πάνυ {π6 ἰηἤιιθηςο 
οὗ 1η6 Ὠίν!πο δρὶγιί, βοῦ!α ογο Βοιηδη8; δηά ἰΐ 18 
εν!ἀοηΐ, ἰδὲ 1 Δὴγ οἵ (686, ἸηΠυδησοα γ᾽ {Π|6 τηῖγὰ- 
οσυΐοιι5 ῃδίαγο οὗἁἩ (ἢ6 ἰγδηβδοίίοη ψ ἢ ς ἢ ἰπον δια 
νἱτηθ556, γοοοῖνοα (ἢ6 ΑΡροϑβι16᾽ 8 ἀοσίγηθ, δῃά βι- 
ἕεγοα {πϑιηβοῖνοϑ ἴο 6 ᾿ἰηϊ{ἸΔἰοἀ ἱπίο 6 Ὧδν το] - 
σίοη, Ὀν (Π6 τί οὗ δαδρί8ηι, (ΠΥ τϊρῇς ἤανα ἱπίγο- 
ἀπορα 1, ροη {π6ὶγ σεύυσγη ἰο Ποπλο, διηοης ἰἢ6 
ον ψῆο ποῦ ἀπο] ηρ ἴῃ (Παἴ ΟΥ. ὉΠ δηοίθης 
ΨΓΙΙΟΓΒ, 88 ΙΓΘΏδο8, ΕἸ 56 1118, Δη οαἴἤθγ8, ἤν ρ6- 
ὭΘΓΔΙῪ δβίαϊοα, (μδὶ Ροίογ Ὠ1π1861 ἰδ! [Π6 ἔοι πα8- 
το οὔτ Βοιδη Ομαγοῖ ; γεῖ {Πποὶγ δοσουηῖ 18 οί 
ΨΟΓΥ ῬτγΟΡΔθΪο: 88 ΓΚ ἀο68 ποί τηρῃίίοῃ Ῥείθγ᾽Β 
Βοίηρ ἰο Βοπιθ, δῃα 1ὲ Ῥαι}8 δρίβϑι]86. ἢ ἰγᾶςθβ οὗ 
Ἰηίούσουγβα δοίψοοη Ῥοδίος δῃᾶ (ἢθ Εοιηδη9, νοῆι 
Ὧ6 πηΘηΓΙ008, 86 (ὁ 6 αἰδβοονθγθά : ἰο ψὨοἢ [{ ΤΥ 
06 δἀάοά, {Παΐ 1ξ 5 ΘΆ3Υ (ο δχρίδίη [86 βουγοα οὗ {ῃ6 
ἰγδάίοη, Ὀγ (86 ναί ἀαβίγθ δχ βϑι!ηρ ἀπηοὴρ ἀποϊθηξ 
ΟΠυγοθθθ, ἰο τπηδϊηίαϊη (6 ἀἰχΏΪΥ οἵ Δροϑίοϊὶο 
οὔἹρίῃ. 

ἴῃ 1Π6 ἐογίγ-εἰ ρθῆ πω οὗ (Π6 νυ ϊρᾶγ ογα, ψ ῃθη 
{π6 468 σοῦ δδηβηῃθα ἔγοπλ Βοῦγα Ὀγ (86 ααϊοί οὗ 
Π6 Θἴήρογον (Ἰ] διά ϊπβ, ἃ ρατί δἱ ἰϑαϑί οἵ (ῆς Βοιὔδῃ 

- ΟΒυτοῖ πιυδβῖ, ΕΥ̓ ᾿πο8πη8 οὗ Ααιυ:α δῃηα Ῥγῖβο} }]α δπα 
οἴἤοτθ, πος σοιῃρδηϊοηβ 1 Οχῖΐθ, ἤᾶνα ὈΘΟΟΠΘ 
Κηοψῃ ἰο Ραὺ]. δεῖν δοαυδίηΐδησα ἢ ἢ] ΠῈ πγαϑὲ 
ἤανο Ὠδοοιηδ ποῖ ᾿πιτηδῖ6 ΘΥΘΙΥ͂ ἀΔΥ, βίποθ Ααυμ4 
τοιηδίηρα ἔοσ ἃ Ἷσοηῃϑβίἀθγαῦϊο πὸ ψ1{Π} ἢϊπὶ δὲ (ο- 
τη δηά Ερἤδβιιβ, δηἀ, βϊηςθ ᾿ηΔηγ (ἢ γϑίϊδη8 ἴῃ 
Μεαςράοηϊα, Αοἢδῖα, ἀπά ΑΑ8184, Ὀβοοιηΐης ἔδη]1ᾶΣ 
ψι ἢ Ραυ], ἱηέοτπιθά (ἢ Βοηϑη8, ἴο ψῆοιῃ (ΠΟΥ͂ 
ψ6ΓῈ ροίηρ, οὗ {6 ΑΡροβι θ᾽ 8 ΕἸ ΤΑΘΕ πεν οῇογίϑ 
ἔον (86 δἀναποριηθηΐς οἵ (τ (817. ΒΥ [686 Ἃ18- 
οἰρίθϑ, (μογοίογθ, Ρϑ]} ψ88 πηδάβ δοαᾳυδίηϊοα ψ ἢ (ἢ 8 
δθδίτϑθ οὐ (86 ΟΠ γϑδηβ; δηά,. ρογῃδρ85 8 γϑαιοϑί οἡ 

νΟΙ.Ψ. υ 



200 ἹΝΤΒΟΡΌΟΛΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗῈ ἘΡΙ5Τ1 8. 

(Πεῖν ρατγὶ ἴο ψτίίο, ἰῃ ογάθγ [0 ΒΌΡργαββ {Π6 στ βϑίηρ 
βατη68 οὗ ἀβϑθηβίοη διηοηρ [ἢ6 ΠΕ" σοηνοσγίβ, σᾶνα 
Τῖβ6 0 {Π18 ορίβι16, δά ἀγθβϑββα ἴο ἃ (μπυγοῖ ψ ΠΊΟΝΙ, 
δ Ππουρσῇ ποί ουπάραά Ὀγ Πῖπι, τγἃ8 311}}, ἔγοπι ἸΏΔΩΥ 
οδ1868, οἰοβαὶν σοηποοίαα τ ἢΐπΩ. 

ΤἼΗδ ἰηξοτηιδίίοη ψΠϊοΐ ΤΥ Ὀ6 ἄγαν ἴτοιῃ (ἢ6 
ΘΡρ 8116 11861{, γοβρθοίίηρ {πΠ6 τηδρηῃϊιάθ, σ6] ΌΤΙ, 
δηά οδαγαοίον οὐ {π6 ΟἸνυγοῖ,, 18 σοιηρτγβοά 1η {Π8 
[ο]] ον ηρ οὈβοσνδί ῃϑ. 

Τῆδί (6 Ομυτοῦ οὗ Βοιηθ ψὰ8 (ἤθη οὗ ἃ σοηϑβί- 
ἀδγαῦϊα οχίθηΐξ, οδπποί, 1 {π|ηῖ, Ὀ6 δοσυγαίθ Υ ἴη- 
οτγοά ; οἰϊμου ἔγοπι {π6 τηυϊευἀ6. οὗ {ἢ Δ8561} 0168 
1ηἴο ψὨσἢ Ὁ 15 ἰΠουρῆς ἴο αν θθθη αν! 64, ΒΙης 6 
{η6 ἰοχίβ ψῃ ἢ γαίογ ἴο {ἢ18 ροϊηΐ (16, ὅ. 14, 15.) 
δάιηϊ οὗ Α ἀϊβογοηΐ ᾿ηἰθγργοίδιοη ; οὐ ἔγοιῃ [15 6 616- 
ὑτιγ ἴῃ ΟἾΠΕΙ ραγίβ οὗ (ἢ86. νοῦ, ψβοἢ τσῇϊ Ρ6 
{πὴ6 οᾶ86 ψ ἢ ἃ 8π|4}} θοάγν, 1 ν6}} σορυϊαίθα ; οΥ 
δνβϑὴ ἔγοιῃ (6 δϑιυπάδησς οὗ 1(8 ἰδ οἢ 68 τη θη οηθά 
ἴῃ 1Π6 ἼΘΙΏ οΠαρίθι, δὴν οὗ ψ ἤοπὶ βθοῖ ἢοΐ ἴο θ6- 
Ἰοὴρ ἴο [6 Ἀοιηδὴ Ομυγοῦ, Ὀαυΐ ἰο ὃῦ6 [ΘΠ ΡΟΓΑΙΥ 
το ϑιἀθηΐβ ΤΏΘΓΟΪΥγ. (866 οὐ οἴδρ. 16. δηὰ ἔχο. 2.) 
Ὑοι {Π6 ἴδοι 1861 ΔρΡΡϑᾶγβ ἴο θ6 ὈΥ ΠΟ 6808 ἸΠΊΡΓΟ- 
Ρ4}}]6, Ὀο᾿ ἴσοτι (ἢ6 αχίθηϊ οὗ [ἢ 6 οἸἰγ, δηά {Π6 τὴι}- 
{468 οὗ 26» ψὨοἢ 1 σοηΐϊα!ηρα, δηα ἴτγοιῃ {6 
ἀϊβριιίθϑ δῃηά Ἴοοηίθηίςοηβ, ὈῪ ΨΜηϊοἢ, 848 [ἢ6 6ρ[5116 
1166} θοῦ θ8 8, (Π6 (Πυτοὴ ΠδΔα Ὀδρυη ἴο Ὀ6 σογ- 
Τυρίεα ; ἴον {Π6 νδῦγῪ παίυγα οὗ [6 τ! ηρ,, δῃά ἰηνὰ- 
ΤΑ Ὁ]6 ΘΧΡΘΓΊΘΠΟ6, ΘΟΠΟῸΓ ἴο ρῥτονα (παι (ἢ]8 18 Ὠοΐ [0 
θὲ οχρβοίβα ἴῃ Ροάϊ68 οὗ δὴ ορβοιγο δῃά σοηίγδοιοά 
σμδγαοίοσ, Δηά 5 (6 (ἢ γΙβιδη σΟΙΓΩΌΠΥ Ψ6ΓΟ 
σοηδβιἄθγα]α, 1 νου] 6 ἃ ΠΘοΘββαγΥ ᾿πίθγθηςθ, ον 
1{{Π6 ορί 8:16 1861} ψ γα δ] 6 ηΐ οἡ {ἢ 6 8ι0]6ςΐ, τῃδΐ [ἢ 
ν 58 τορυϊαίοα αἴἴογ (ἢ 6 δχδιῃρὶθ οἵ (ῃ6 «76 βῇ βυηδ-- 
βοριια, νι 118 ΡΓΟΒΌγ(οΓΒ δηα ἀθδοοη8, 1 ΟΥΘΓ τΠδὲ 
411 (Ὠϊηρδ πηὶρῃς θ6 σοηαποίαά, ἴῃ {Π6 1 ΡΌὈ]1ς 4886πι- 
1168, ψητἢ Ργοροῦ τοσυϊασιγ. Παίς (η6 268 6 Γα 
{Π6 ἸΆΓΡῸΙ ὈΟΟΥ 18 ῥ͵αίη ἴτοιῃ {π6 βιδ᾽εος οὗ (86 
ΘΡίβι]6, ἀπ ἔγοπι {Π6 τηοάδ οὗ ἰτϑδίηρ [{, ψ μῖ ἢ 18 
ῬΓΓΟΌΪΑΓΥ δοσοιηπιοάδιοαά ἴο τηθῃ δορσιιδίοπηρα ἰο 
16 76 188 τοὶ ρίοη δπὰ δοσρίυγοθ. Οὐηρᾶγα 2, 17. 
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8, 1. 9. 4. 1. 1Φ. ν. 90,7, 1. θΘ,.10. Βιυΐ 1 15 πο 
1685 ον! ἀοπί, {πὶ (ἀθη.1168 γα τ] ηρ]οα ψ ἢ {Π| 686 
2ενβ, δηα 1{}}}8 430 15 ργονϑά ἔγοιῃ (Π6 8ι0]θοῖ οὗ 188 
ΘρΡίϑι16, ψῆϊοῆ τροοιηπθη 8 ται] ἰονα ἰο Ὀοίἢ ; 
8 ΡῥΑγΓου ΑΥΪγ τοῦ (ἢ6 141 σπαρίοτγ, ψῇογα (ἢ 
ΑΡΟοΞΚβ116 ἜχργΎθϑϑὶγ ἢδπ|65 {86 (ὐδηί 68. δοπὶθ (οιι- 
τηϑηϊδίογθ': ἤδνα ἀοιθίοα, τψῃοίπογ ἴῃ {πῸ6 ΟΠ υγοὴ οὗ 
Βοιηθ6, Π6Γα 6 Γ6 δὴν ψηὴ0 ψοῦ6 οδπάονοα νι ἢ ψἢδὶ 
ΓΘ οΔ] 6 ἃ (ἢ6 ΘΧ γΔοΟγ ΠΑ ΓῪ 8ηα πηϊγασυΐουβ ρ 5 οὗ 
([ῃἢ6 ΗοὶΪγ ϑριίει;. θοῇ Ὀδσδυβθ ἢο οἣδ οὔ (6. Αροϑ- 
1168, ὈΥ Ψ ΠΟΒ86 ΤΠ] ἸΒΊΓΥ ΟἾΪΥ ΠΟΥ ΒῈΡ0οΒβ6 6856 ρΙ ΗΕ 8 
ἴο Ὦδνα 66 οοπριμμπηϊοδίθα ἴο (ἢ γιβίδη8, δαὶ 88 
γοῦ ᾿Ινοά δπιοῆρ {Π6 Εοιηδῃβ; δῃηὰ 380 θδσδιιβθ 
Ῥαὰὶ ΒΙ 861 ἀθοίαγθβ [18 δΔηχίοιυ τὸ ““ ἱπιραγί υΐο 
{Πθ δοηῖθ β8ρί γί] ρῆ," 1, 12. Βυῖΐϊ πρῖΠποῦ οὗ 
{Π686 Τοηλδγκ8 18 γος ἔουπαφά : [ὉΓ {Π185 Ὀᾶ588ρ6 
ἈΝ δὼ ποΐ ἴο Ὀ6 υῃάοιβίοοά οὗ ([Ἰοβ6 πηϊγδου]οιι8 
σἰἔϊθ, σανίδι ἶγ ποί οὗ δηλ Θχοϊυβνου, πηιιοἢ 1688 
οἵ τ ἢγϑί ρσταπὶ οὗ {ἤθη (ὁ {16 Βοιηδη8 ; ΠΟΙ ο8η 
10 6 588|8[Δοίογ ν ργονοα {π4ἰ ΑΡοϑβίο]ὶς τη 5ιΓ8- 
(ἰΙοῇ νν88 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ, ἴῃ οΥάδυ {Π80 ΔΗ ΟΠ6 βῃουϊά 6 
ποποιυγοὰ ΜΠ {Π6886 ΟΧΙΊΓΔΟΓΔΙΠΔΓῪ ὈΘΠΗΘΗ͂ΙΒ; ΠΟΙ, 1ῃ 
ἤπα,- σδη 1{ δί 8}1} θ6 ἀουνί6ά, [πὲ ἴῃ ἴῃ6 ΟἸαγοῖ οὗ 
Βοῦῖα 6 Γ6 6 ΓΟ δ ᾿θαβϑί βοπὶθ ΨὮΟ τἰρῃς ἤᾶνα Γ6- 
οοἰνοα (Π686 ρι8 ψὮ16 ἀρβθηΐ, δἰ 6 δῦ Ψ6 886 Π|, 
ἔγοτῃ Ῥοῖθσ δῃά τἢ6 οἴμεγ Αροβίθβ, οὐ ἴτοιῃ αι], 
ψ ἢ ψἤοηι, ἤοτα [118 Π]θγδηΐ [1{6, (ΠΥ Ππαά ἔγοαυδης 
ΟΡΡουγίιη1168 οὗ ἰθρΡΟΓΆΓΥ ἱπίθγοοιϑθ ἢ νΔΙΊΟΙΙ8 
ΡΪΔς68. 

ἼΠ6 ΘΡΙ5{|6 18 σϑηογα! νυ ἀϊν! 64, ἀηα ἢ οοηνθ- 
πίθηςθ, Ιῃΐο ἔιυο ραγέα, (ἢ68. οηθ ἀοοίγίπαΐ, ἀπά 1ἢ6 
οἴδογ λογέαέογψ. Τί ἔογῃγογ, Γιιπηϊηρ [ῃγουρῇ (86 
ἢτβι οθνθη ομδρίογβϑ, Θχ ἢ10118 [ῃΠ6 Ὡδίιγα οὐ (ΟἿ γΙ511- 
ΘΏΪΥ ἴο Ρ6 βυςῇ, (ἢ ἜΘνθυῪ οὔθ, ψῇῃθίθογ ἢ6 6 ον 
ΟΥ (ἀθῃ δ, τᾶν δαῦγασα 1ζ:; [Ὁ 8ῃθν παῖ (Π6 [6}- 
οἷν ψῃο ἢ. τοϑι [8 ἴο ἴῃ ἴτοια ἰΐ, απὰ ψ οἢ ν}}} 
Τοβαΐ ἔον δνϑι, 15 ηοΐ, 1 γοσοὶνοά, ἴο 6 τγοίθιγοαὰ ἰο 
ΘΏΥ πιοιΐΐ, δἰ ἢ 6 Γ᾽ Οἵ Ῥθγβοῃ ογ οὐ δ θϑίσυ, οὐ οὗ πᾶ- 
τοη, ας δοἰοἶν ἰο τΠ6 ιν Ὀθηθνο θησα δη4 ἔλνουῦ 
(Ὠτουσῇ 4685 (γίϑι, ἀθοϊαγβα ἴο τηδηκίηά ἴῃ 8 σοῃ"- 

υ 
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ϑρί σοῦ Β τὩΔΏΠΟΓ, δη ἀοπηδηάίϊηρ {πον (ἢ. Τὸ 
ΒΟΟΟΠΊΡ 88 [18 οὐὔ]δοῖ 1ἢ ἃ Ρορυΐὰγ τπδῆηθγ, ἰἢ8 
Αροϑβίῖίθ θαρίῃ8 [15 ἀἰβουβδίοηῃ Ὀγ ἀθβογιθίηρ ἢ 6 1η- 
Ἰφυϊν οὗ τηδηκίηά, 848 (που (μη τ γα, θοῖ ἢ (ὐΘη 1168 
δα ἢ Τῆδ βίἰδίθ οἵ {Π6 ὐΣΤΙΏΘΓ ἰ8 ΒΘ [ἢ 1, 
18---8992,; δηά {δὶ οὗἁἩ {Π6 Ἰαίίογ ἴῃ 2, 1---24.; δηά 
βραίῃ 1η 8,9 --- 20., ἴεν (6 τηἰτοάποίίοη (2, 9ὅ-- 
8, 8.) δῃηά βοιηδ οὐβογνδίϊοηβ οἡ [ἢ 6 0.86]658}}6858 οἵ οἱΓ- 
ουμηοἰϑοη,ΔηἋ οἴ οΓ αν Δηα ργινηθροβ οὗ 6 ον 88} 
παίίοῃ, ΠΘΓΘ {{Ὲ ΡΙΘΙΥ 185 νϑηϊηρσ. Αηὰ βίποε [ΠΟΥ 
ὝΘΓΘ ΡΓΙΠΟΙΡΑΙν 2678, ἢ Ὀοδβίρα οὗ {Ποῦ Μοβδῖσ 
βυβϑίθῃ οὗ ἰᾶνγ8, Δη4 οὗἨ {Π6ῚΓ ἰθηδοίουβ δάβεγθηςα ἴ0 
1ΐ, δηά Βυρροββα (ἢδὲ οὐ {18 στουχη ἃ Δ]Ϊοῃα [6 τη 
Ὀοδοοπῖα δοςσθρίδ]α ἴο αοά, πα ἰ4Κ68 ἴῃ 6 ἸΏΟΓΘ Ρ81ἢ8 
{Ὰ}}ν ἴο 1]υβίγαίθ {ποῖγ σοηάί!οη, δηὰ ἴο τγεΐαϊθ τ}6 
ἈΠΕ οὗ {Ποῖς ορίῃϊοθ8. Ηδ {πογοίοτα ᾿Δγ8 ἀόψη 
(Π18 Ροϑι το : βίποθ ἢυμηδῃ ἸΏ] 4}10ν, [116 Β8Π|6 ΠΘΑΥΪΥ͂ 
ϑιηοηρ {678 δηά Οδῃί 68, σδηηοῖ Ὀ6 τειηονοά, δηΐ 
ἱπη ΠΥ ἴγοπι αἰνὶπθ ΡυΠΙβῃμπηθηΐ βοουγοά ὈΥ {Π6 
οἷά Μοϑαῖο βγϑβίθι οἱ γοϊρίοη, οὰ πᾶς δχῃιθιϑά ἰπ 
([Π6 τα] σίοη οὗ 968118 (γιβῦ, ἃ ΠΟῪ ΑΥ δηά ποι ῃοά, 
ΌΥ ψ ποῖ (ἢ 6 σογίδίῃ Πορ6 οἵ ἀθ]νθγαηςα ἔγοπι ρὰ- 
ὨΙΒΠιηθηΐ, Δηἀ οὗ 84] να(ΊοΙ,, 18 ἰο Ὀ6 οδίαϊηθα ὈΥ 8], 
76 »8 δηὰ (ὐθη6|68, 8016] γ (πγουρῇ (Δ 1ἢ (Π6 ρστὰ- 
οἴοιι8 Ῥγοιηῖ868 οὗ αοά, ἴο {πΠ6 υἱΐον ἐχοϊυβίοη οὗ δῦ 
τιθεῖς οὗ οἤδ᾽5 ον. (8, 9, 21---80.) Το ὑγονθ {815 
Ροϑβιτοη ἴο ἴῃς 968, δηἀ ἴο βίιονν ἰῃδί 1 γγᾶ8 ποί δἔ 
γαγίδησα ΜΠ {Π61Γ Βδογοα θοΟΚΒ, ἢ ἀρρθδ]8 (οἷ. 4.) 
ἴο ρᾶβ8ᾶρε8 οἵ (Πα ΟΙα Τροβίαπιθηΐ, δηα Θβϑρθϑοῖα!]ν ἰὰ 
1Π6 Ἔχαιρίθ ὀΐ Αργαῆδη), νἤοβα ἢβίουυ νν8ἃ8 ρϑγίὶ- 
οἰ Υγ δἀαδρίοα (ο {{Πππ|ϑίγαϊθ ἀπ οοπῆσγιη ἰἢ6 ἀοο- 
{Π1Π6, Βῖπ66 ἢϊ8. 1υ81Πσδί!οη 15 Δβογ θα ἴο [18 λαϊέῆ, 
8ηα [5 5814 (0 Ὦᾶνα ἰδίζθῃ ρίδοθ ἀπέθγίου ὕο {{Π|6 ἐἰπ16 
οἵ ἢΐ8. εἰγτουπηοϊϑίοη. Ηθηςα (οἤδρ. ὅ.) {Π6 τηϊπά οὗ 
(86 ΑΡροϑβι16 ὑυυγβίβ οιά ἰη (Π6 ργαϊβα οἱ (Πδὲ }υ8Πῆςσδ- 
ἄοη ψὨΟἢ (Π6 Το ρίοη οὗ “6818 ργοροβθβ (1---11); 
δηἀ 6 5δν8 (12---21.}) Ὀγ σοηδιυοίίηρ' ἃ σοτηράατγίβοη 
Ὀοίνθοη Αάδίῃ δηἡ (ἢ ειϑέ, (Πα 18 18 ἴο 6 δἰ{γὶ- 
Ὀυϊοί, ποὶ ἰο (6 ἰανν, ποΐ ἰο οεἰγουπης βίο, ἢοΐ ἴο 
ΔΗΥ Ὠυμηδη τηοτῖ, θυϊ 5βοϊεῖν ἰο ΨΦ68βὺ5 (ἢ σὶβί, Βιξ 
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δαί Δα Ὀδδη 8δ: ἃ οὗ ἰδ! ἰῇ ορροϑίϊΐοη ἰο οὔθ- 
ἀϊθηςσο ἰο {Π6 Μοβαὶς [αν, 15 ἢοΐϊ ἴο ὉΘ υῃηάἀογβίοοά 80 
88 ἴο ϑδῃοσίίοη {ῃ6 ᾿πΐδγθησα παι (ἸΠΓΙ8{18η8 ἃγα ρ6ῖ - 
τηϊοα ἰο ἰπάυΐγα {Ππϑιμβοῖν8 ἢ υηγοϑίσαϊ θα 1 σ θη" 
(ἰΙουϑη65885. ΤΠ6 δυίῃοῦ ργοσθϑάβ, ἐπογοίογθ, ἴο 88- 
Βογί, ἰῇ νϑυίοιιϑ ψαύ8, (ἢ}18 ῥυτιηοἱρ]6 : ἐπί, Δ Πουρἢ 
ΟΠ Ἰϑιδηβ ἃγ Ἰηἀθοδα σοὶ θαβοά ἔγθῃ (ἢ 6 γόκα οὗ ῃ8 
Μοϑαὶς ἰανν, γεί {π6 τοὶ σίοη οὗ 2681 ΟἸ γιϑί δῆονιάβ 
ΟἾΒοῚ πηοίίνο5, οἵ {ῃ6 ψοῖρμιοϑι Κίηα, το [η6 ουϊνα- 
τἴοη οἵ ΡΙΘΙΣ δῃά νἱγίι6. (6, 7---0.)ὺ Ηδ βῆθνβ {παΐ 
δΔιπουρὶι (Π8 ἰᾶὰν οὗὐἨ Μοβϑβ ασου]ά ηοΐ Γοδβίγαϊῃ {Π6 
76»}8 ἴτοπι [Π6 ργδοίίοθ οὐ ᾿ηϊφαϊίγ, γοί 115 ἀϊά ῃοΐ 
ΙΒ ἔσο {ῃη6 ἡδίυγα οὗ {Π15 ἰανν, ν οἷ 88 Ὄχοοὶ- 
Ἰοθηΐ δῃὰ αἰνίπο, Ὀυ1 ἔγοπι {Π6 ἀδργαν!ν οὗ Πιιπηδῃ 
σἰαγδοίοσ, δη4 18 ῬΓΟΏΘΏΘ88 [0 ον] (7, 7---95.), δηὰ 
ἐμαί ΟὨΓΙΒ. ΔΉ σοηίδί θα τηοἢ πλοΓα αἰβιϊηρι 8η64 
δηά οἴϊοδοίοιιβ τηθδη8 (0 δχοϊία ἰο, δηά βίγθηρίῃθη 
ἴη, [6 ρῥτγδοίίςα οἵ νἱγίυθ, 4}| οὐ ψῃϊοῖ ψογα οἴἴδγοα 
(ο ἐἰῃ6 ΟΠ γι βίίδη (ο 8818. ἢ] [ἢ ἢ]18 ῬΓΟΡΤΘΒ8 ἰῃ ῥἰθῖν 
ἈΠ ΠΔΡΡΙΠ658, διηοῦρ [ἢ6 νᾶγίοιϑ 8δηα αἰδέγβϑιηρ, 
6ν1}5 Ὀγ ψῃϊοἢ Ὠπηδη {Π{8 15 θ686ῖ. (8.) Βαϊ δβίησα {Π18 
ΟΧ ΓΔΟγἀἤδγΥ οἰονδίίοη οὗ [Π6 Δ οἵ (ἢ γίϑί δθονα 
ιῃς το] ίοη οὗ Μοβθϑ, πηϊρς γον οχοῖία 8 80.8ρὶ- 
οἷοῃ διηοηρ (ῃ6 296 18 ΟΠ βίιδὴ8 {πὶ 81} τγᾶβ 
δονογηθα ὈΥ ΠυπΊδη σΟΠ51] ἀΘΓδίΙ 98, δηά {Πδἰ [ΠγοῸρἢ 
οἀΐϊιαπ δηά ἃ ἀδβίγ 9 ἄνθῆρδ (Π6 1] 0168 ν Ὠ]οἢ τἢς 
268 δὰ δὲ ΔΥ {1η16 06 ἔπι ἢὯθ ννὰ8 ὉΠ} 080 Π4 0] 
αἰϊδοϊκίηρ {Π6 πὶ δΔηα {ἢ ]Γ ἴᾶὰτν ; 6 ΠΟῪ πηθοϑίβ {ἢ 688 
τπηϊουπάοα ᾿πϑιηυδίίοη8. Ηδ (δϑι1Ώῆ68 (ςἢ 408. 9. 10. 
11.) (Π6 στοαί δβδοίίου ψ ἢ ]οἢ ονθη {Πθη ἢα [6]1 ἴοῦ 
(Π6 7εν θὰ ἡδίϊοη ; ἴ(ἢ6 δχίσγθιῃηθ 80 ΤῸΝ ΠΙΟἢ Π6 
δχρογθηοθά οὐ δοςουηΐ οὗὨ {Π61Ὁ ὩΠΠΔΡΡΙΠ688, ΔΓΙΒί ἢ; 
ἔτοτα {ποῖν ὑηΡο]ο δηὰ να σοηβάρησα ἴῃ (Πϑῖς ον 
τη Γῖ (8; δηά {{|Ὸ σογίδιη δηά υῃηδουθδίοα ἤορα ψΠΙοἷὶ 
6 οηςογίαϊηρα οὗ {Π6ὶγ δαΐαγα σοηγοθγβίοῃ ἴο {6 (αἰ τῇ 
οἵ Ομεῖϑέ. Ηὸδ Ὀερίηβ ἃ ποὺ 8ι10)]6 οἴ, θη ΓΟ υἢ- 
ςσοπηροίοά ΜΠ (Πο86 οὗ (πΠ6 ργεσβαίϊηρ οΠδρίθγϑ, 8πα 
Ἄσοηίίηι!68 1 ἰο {Ππ᾿| οηα οὗ (Π6 111 σΠδρίσθσ : 80 [παῖ 
1{ 18 ΘΔ 51}Υγ δθρῇ ἐπὶ {π686 (ἢγ66 δΓ6 τὸ λον πη] 64, 
ἼΠΘΥ Ἔχθιθιῖ (ἢ ὈΏΠΔΡΡΥ βία οὗ (06 Ψ6 ν8ἢ ΡΘΟρ]6; 
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[ἢ6 σδι1365 ΜΏΙΟΝ ράνα τίβα ἴο ἱξ, δηά {π6 οηά ψῃ ἢ 
ψ1} ἀνεηίμα!ν γοϑα!. Τ]ια οσσδβίοη οὗ [6 ψῃοῖα 
ἀϊδοιιββίοη 866 π|8 ἴο Ὦανθ Ὀθϑθὴ: {δὰῦ 6 ὕποοη- 
νογίοα Ψ6ν8 οαἰυπιηϊαίο ῬΑ0} ἃ8 8ῃ ΘΠΘΙΥ ἴο [ἢ ΕΓ 
Ὠδίίοη, δηὰ ἃ ἰγΥϑιῖογ [0 ἢ]5 σοι! ηΐγ 5 τ[68. ἀηα γοεὶ!- 
σίοη (866 Αςί58 21], 28.) ; δηά {ῃοϑε οἔἉ {π6πὶ  ῆο δὰ 
οι γασρά (ἢ γί] ὺ ἐοαη 11 ᾿πΠ)ρΡΟΒ51:016 ἴο γθοοη- 
οἷα δἰἴ μοῦ τη6 ππθο] οὕ οΥὈἁ ΤΠ 61Γ σουηίγγθη, δηᾶ 
{Ποὶγ σοηβααθδης γο͵δοίοη ἔγοπῃ {Π6 Κιηράοπι οὗ [ἢ 6 
Μεοϑϑιδῆ, οὐ {ῃ6 σοηνογβίοη οὗ {πὸ (ὐθηί]α τὰσο, νυτἢ 
{Π6 ῬΓοπΊβ6 τηδάθ 'πΠ (6 ΟΙΪα ᾿Γεβίαπηθηΐ οἵ δϑβία- 
ὈΠ5ΠΙηρ ἃ πον σονοηδηΐ ψ ἢ (ἢ 6 18γᾶ0} 1168 (Π Του ρΡἢ 
{πὸ Μοϑϑίδῃ, οὐ ψι ἢ {Π6 1]. Ὠοίϊοηϑ οὗ {6 οχίγδογ- 
ἀἴπατν αἰ ση ΠΥ οὗἉ {Π6 Ψ 6 ν 15} ΡΘοΟρ]Ὲ δθονα 8}} οἰΐγθγϑ, 
δηά οἵ [Π6 τοραγά ἴῃ Ψ]]σἢ ΠΟΥ ψοτα 6] ἀ ὈῪ {16 
ΒΌρΡτοηΘ Βοίηρ. Τῃθ Αροβι]θ, {πογοΐογο, 1 ἰἢς 
ἢγβί ρΐδοθ, θηάθανοιζβϑ, ἢ 841} ρΟβ31:0]6 ΘαγΠ βίη 688, 
ἴο 84 |57 {Π|086 τηϑῃ οἱὗὨ ἢ15 βΒίῃοθσ σοραγιὰ [ῸΓ {ἢ6 
76νν5, οὗ 18 τοργοῖ 10Γ {ἢ 6 ]γ τη βογαῦ!α βίδϊθ, οὗ [}18 
δδγησδί δ ἴο ῥγοιηοίθ ἰῃθὶγ βαϊναίίοη. (θ, 1--τ-ῦ. 
10, 1 οἴ 8644. 11, 1 οἱ 5644.) ὙΠποὴ ἢθ ρσίναβ ἢ 5 
ΟΜ ΟρΪπίοη οὗ {Πθ]γ σοηα!οη, 5βηοντηρ ἤθη, "γέ, 
{πὶ ΠΕ Π6Γ οχίογηδὶ αἰ σΉΠΥ οὗὁὨ ΓΔΏΚ, ΠΟΙ {Π6 ΤΏΟΓΘ 
ΒΟΓΌΡυΪΐΪΟυ 5 οὐβογνδηςθ οἵ ουϊναγα Μοβαῖὶς σθγεπηο- 
Πἴ68, ᾿ῃ Βοῖϊ ΨὮ1ςΟΪ τοβροςοῖβ {π6 68 ΨΟΓΘ δοςσὰϑβ- 
τοπηθα ἰο Ὀοδβί, ἃ8 θοηρ ἀδβϑοθηάδηϊβ οὗ Αὐγδῇδπι, 
δηα ραν σου τὶν ἰοηδοίου5 οὗἉἩ [ῃ6 ἰὰνν οὗ Μοβεβ (0, 
82, 10, 8.), ννὰ8 οἵὗἨ ΔΠῪ ἱϊηρογΐδῃοθ ἰο βθοῦγο [6 
6 ΠΟ] γ οὔ τἢ 6 Με βϑίδἢ 5 Κίηρήοῃμι ; δυΐ (δὲ 4}1 ἀδ6- 
ῬΡοηδοα θηςίγοὶυ οἱ {Π6 ἔτοας δηα Ὀϑηϊσηδηΐ ν}1}} οἵ 
(οα. ΤῊΪ8 δα ΜΠυβίγαί 68 ἴῃ ἃ ΠἸ]ΔΏΠΕΓ δάδρίθα ἰοὸ 
{π6 εν ᾿ϑἢ σπαγδοίθγ, ὈῪ δα τα 0}]6 χη ρ]68 ἔτοηλ {}|6 
ΟΙά Ταεβίδηιοηι (9, θ---18.), ψΒϊσοἢ Πα Ζ[δη ΡΡ 168 ἴο 
[Π6 πη 6] ονίηρ ψ6 8, ν᾿ πἀϊοαίίηρ τ[Π 6 αἀἰνίηθ᾽ Ἰυβεϊςα 
8δη4 ΘαΌ ΠΥ ἔτγομη {Π|6 σαν} 8 ψηϊοΣ τῖρῃς δ6 ταϊβοὰ 
δραϊηϑὶ {{18 ἀοσίΓΙ 6, 8ηα (ὉΠ Ὺ ῥγονιηρ {πὶ 1ἢ6 
ΡΓΙΔ6, ἀπά νἱοκοάηρβϑθ, δηά υῃδο]εῦ οὐ {Π6 ΖΨεν5, 
ψΟΓῈ (ἢ6 σϑιι868 οὗ {Π6ῖγ ἸΠΠΔΡΡΥ 5ἰἰυδιίοη. {19--- 
10. 21.) “΄1ὲ ἰαδὲ Πα δηϊηδῖο5. (ἢ 6 πηϊη 48 οὗ (ἢ) γ]8- 
(18η5, ΡΑΓΟΪγ Ὀγ {Πὶ8 σοηδίἀογδίίοη, ἰῃαΐ, Ἔνθ δ {πὲ 
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{ἰπ26, {ΠΘγα οχίϑίθα 4 ἀϊβεϊηρυϊδηοά τυ ἀθ οὔ 
ον, ψῆο, Δ Πουρὴ ἴῃ ἃ ρσγοαΐῖ ἄσργθο ὑπορβογνοά, 
Βοηουγοα δηἀ Ψογβρροα [Π6 Μαεβϑίδῃ (11, 1--ῦ.),: 
8ηα ρᾶγῖίγ, Ὀγ (18 Ἰογουβ δχρθοίδίίοη, ἐπδὲ [Π6 {{π|6 
ψου ὰ σομηθ ἤθη [ἢ6 γϑϑέ, δῖ Ῥγθβθηΐς ἘΠΌΘΙ ΘΝ Πρ, 
σου ὰ γοοοῖνο {Π6 σα] σίοη οἵ .968115, δηὰ {Π6 ψΠοΪΘ 
Ὠδίίοη γαραγὰ ἔπη 848 ἰἢ6 (ἢ τῖβι. (6---82,)ὺ ὙΠσΘΒθ᾽ 
ἀἰβουβϑίοηβ ἢ6 ΔρΡ]165 ἰο {πὸ (θη 6 σοηνογίβ, βμον- 
ἱηρ' {πΠ6, ψ ἢ στοαί. ΒΟΥ ΟΊ 5Π685,ρ ΠΟῪ ΔὈβιγα, δηά 
1ηἸηϊ!ου8, ἀηα ὑηρταίο ἃ] ἰὰ αοἀ ἰ ψ88, ἰο Ὀοδϑβῖ, 88 
ΠΟΥ ψ γα δοουβιοτηθα ἴο ἄο, οὗ {ποῖ ον δἰ δοί!οη 
ἴῃ ῥγθἔίογθησα ἰο {Π6 2968, δηά ἰο ἰγϑαΐ {πθπὶ σ᾿ 
ςοηϊοηιρί ΟἿ {δαὶ δοσουηΐ. (17--- 22.) Ηδ σοποϊμεἰ68 
ὈΥ Θχμογίτηρ 8}1} (ἢ γιβιϊδηβ ἰο δαάπιγο {Π6 ὉΠ 56άγοὶ}- 
ΔΌΪα ἀδρίῃ8 οὗἩἨἉ {[π6 ἀϊνίης νίϑάοπι δῃά θη ρη  Υ. 
(83---86.) [ἡ [Π6 ΒΟΚΤΑΤΟΚΥ ρατί οὗ [π6 δρίβι[6, 
[Π6 δυίμογ ἱπου]οαῖθβ ροηογαὶ (ἢ γϑυδη ρῥίοῖυ, ραγίϊς 
ΟἸΪΑΓΙΪΥ ΒΟΌΓΙοἰΥ οὗ οσπαγδοίθγ, βῆθνχη ὈῪ βαθ ἴῃ 
(ῃ6 αἸβοϊαγρα οἵ οἰἶῆοϊα! ἀν, δηα ὈΥ πὴ! ]ἀη688. ̓ῃ 
θδαγίηρ {Π6 1Π]0Γ168 οὗ δῃθθβ. (12.) Ηδ τγϑαυτθ8 
οὐοαϊδησθ ἴἰο τπηδρ᾽ϑίγαίθβ, ἰορϑίθογ στ ΚΙ Π688 
ἰοναγ8 41} θη, δηἃ ΡΥ οἵ τᾶ πηοτβ. (18.) Ηθ 
ὌΓρο5 τηυίτ4] δἤθοιοη διιοηρ ἴπΠ6 ὈδίζοΓ ᾿ηϑίγιοίεα 
δηα {6 ψοᾶκοῦ (γι βιίδηϑ, δηὰ 450 ραίίθησθ δηά 
οτθοαγαποθ τον (Π6 ᾿ΠΗΓη} 1168 οἵ δδοἢ οὔ θγ. 
(Ι4. 1δ. 18.) Το δρίβϑι]6 οἰοβθϑ νι νάγου8 Οἷγ- 
ουμηβίδης685 ταϊδίϊηρ ἰο ἴῃ6 ΑΡροβί6 πιτη861{ {18---88.} 
δηἀ νἱςἢ Ββαϊυϊδίοη8. (16.) [1 ἰανα ἴΠπ8 σίνθη δῇ 
δὐδίτδοις οἵ (6 βθῃςθη.8 σοηίϊαϊηδα ἴῃ (ἢ6 ψΠο]6 
δρίβϑι186. [{ 18 (ὁ Ὀ6 σοῃβιἀογθά, ἤόνανογ, (πὶ θοιὰ 
ἱῃ γτοίργθῃησο ἴο {Ππ ὶγ πλυΐδὶ σΟΠΏΘΧΙΟΏ, δηὰ ἰο (6 
Ραγιουϊαγ οχρίδηδίίοῃ, 1] πιἰγαιίοη, δηα βυρροτγί οὗ 
τΠ6π|, ψ6 ἃ ἴο Ὀ6 ΘΧίγθιθ ] ν οδυ ]ου8, ΠΟΡ (ο ἰοοκ 
ἴον {πΠ4ἴ πΙοοίν ψηϊοἢ αἰβεϊηρυ 8}}68 ΟἿ οὐ ἀορτηδίϊς 
οΥ ΡἢΠΟΒοΡῖ αὶ ψογκβ, συ ῃϑγοίη 4}1} {πἰηρϑ 8.6 Ἃἃ18- 
ουϑ86 ἃ ἴῃ ΡΓΟΡΟΙ οτοσ, δηα ψ ἢ (6 πιοϑὲ 8014 ]6 
Βα βοίοη οὗ δισαηθπίθ. ϑυσῇ 8ὴ Ὄχρθοίδίοη 18 ποί 
ςοηϑίϑίοης ΟἰΠογ ψ ἢ {Π6 ἐΐη6 ψΠΘη οὖν βδογϑά 
Ὀοοῖ8 ψοῖθ τγι6η, οὐ ψι (Π6 ολαγαοσέον ΟἹ ἐδθ 
τ«ὐγέο}" οὗ {Π18 Θρ 816, οἵ, μι ϊοῖ 18 ρυ πο ΡΑΠῪ ἱπηροτῖ- 
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ἰαηί, τ {{|6 ορίδέοΐαγῳ δἔνψίε οἵ σοτηροβιίοη, ν οἷ 
ἄοοβ οὶ δάκηί: οἵ βϑιιοῇ αἰϊβουϑδείοη. Βιιΐ, οὐ 16 
οἰμοὺ παπᾶ, [6 τηογε δοσυβίομηθα ψγ ἃγ6 ἴο (ἢ διη!- 
118 βίγ!α οὗ ψυτηρ, δηὰ [Π6 τηογα οαγοί 7 τα ΚΘΟΡ 
{815 ἴῃ γϑοοὶ]θοίοη, {Π6 ΠΊΟΓΟ ΓΟΔΑΙΥ͂ 5.41} σα Ὀ6 4016 
[0 80ῖνα ἃ τη} ΠΡ] ΟΠ οὗἉὨ δογίουβ αι βη υ] 168 ᾿ ὨΙςἢ, 
ἴῃ {18 ΘρΡ 8116, δηά ἴῃ 41 {Π6 τοδί οὔ {Π6 βαπιθ ΔΌ(ΠΟΣ, 
Ψ1}}, ΟΥ ΔΘ 186, [ΓΘ ΌΘΠΕΪΥ ργοάσοα ρογρὶ οχιίγ. Το 
{Πϊηρ8 86 Ῥαγι ου ἀγὶν ψΟγὮΠΥ οὗ ποίϊοο : 33γϑέ, τῃδὲ 
1η βίγοηριποηΐϊηρ ορίπίοηβ ἰαϊά ἄονη, {6 τϊηὰ οὗ 
{π6 τοδάθσ 18 ἱηβυδησθα Ὀγ διρυμηθηίβ σαίμο οὗ 8 
Ῥορυΐὰς οπαγδοίοσ Π8ὴ οἵ Ρἢ]ΟΒΟρΡὨϊοδὶ βυὈ.  γ ; 
δηά, σεοοπαάίψ, ται ἴῃ ν᾽ Πα] σδιηρ {{Π}6π ΟΥῪ σΟΏΒ81:- 
θογδῦϊα ἔγθθάομι 18 δἰ οννθα, βοιῃθίϊηθ5 ἃ ΏΟΓΟ ΓΟ- 
βίγαιηρα, δηά βου πηθ8 ἃ ἰοοβοσ τῃθ πὶ ἈοΙης 
δάορίε(, 48 δαςΐ! βυάάδηϊν ργεβθηϊθα 1.86} ἴἰο {Π6 
τηϊηά οἵ 16 σψειίοσ, τοῦτο ᾿ηΐθηΐ οἡ {Π6 δβυδ]εοῖ (ΠδΔῃ 
οἢ {86 τηϑηηογ οὗ ργεβοηκίηρ 1. 

ΑΒ ἴο [Π6 ΤΙΜΕ 8Π4 ΡΚΑΘΕ 1ἢ ΨΒΙΟὮ (ἢ}18 ΘρΊ 5.16 ψγ88 
ΜΓΠΓ6η, [Π6ΓΘ 8Γ6 βϑθνεγαὶ ρᾶβϑβαρθδ ψἤῃϊοῃ δῇογά 
στουπά ἴῸΓ ΠΟ ἱπ]|ρΓΟΌ 8016 'σοη]δοίυτα. ἍΠΘη δα 
ψτοΐο (η6 Ἰαἰίογ, (ἢ6 ΑΡροβί[6 γγαϑ οὴ ἢϊ8 ψδὺ ἰο Φοσγυ- 
ΒΆ 16, νΊ ἢ 4. οοἰϊδοίίοη, τηδάθ ἢ Μδοράοηϊα δηά 
Ας δία, ἔον ἴΠ6 ΤῸ ΟἸ γι βυϊδηβ ἴῃ ἰπαΐ οἰΐγ, δηἃ τ 88 
βίαυϊηρ ἴῃ {Π6 ρῥἴδοα ἰη ΨὨ]οἢ (δὰ ἄννοὶ. (16, 98.) 
ΝΟΥ, 88 1ἰ 18 σοσίδίη (ῃδὶ ἢ6 ννλὰ8 4 (ὐογ πίῆϊ8η, δηὰ 
Ὀεϊοηραοά ἰο ἴπ4ὲ ΟΠυγοῦ (1 (ογ. 1, 14.). 11 ρῥ] ΔΙ ]ΥῪ 
[0]]ο8, ἐμαί {Π18 δρίβι Ια τγὰϑ τυ ἰθ αἱ (οσίηϊῃ, 
Θυγίηρ (Π6 ΔΡροβι16᾽8 βεοοηά νίβι|( ἰο {πδὲ ΟΥ̓ (σομΡ. 
Αοίϑ 20, 8. δηὰ ὦ (ον. 18,1, 42.), 1. 6. ἰῇ (86 γοδγ οὗ 
1Π6 νυϊραγ εγα δῆγ- γο, δοοογάϊηρ ἰο βϑοιηρ, Ὀυϊ δο- 
οογάϊηρς ἴο οἰἰοτβ, δ γερο ρῃί. 
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(ΓΗΑΡ. Ι. 

Ιν Ερί βίο δ ἱπίογργθίδηκ!8 ταυτὸ τηδογοπὶ αἰ ςοε]- 
“ἰαίοια σαρογπι8 αυὰμη ἴῃ Ενδηρο]8, συοα ὁχ ἰρβ8ᾶ 
τοὶ δίυγᾷ οὔ. Οἱ δηΐϊτ Ὠ!βιοτίδη δῦ 11, 118 
βου, ααἱθ8 ἰσηοία εβί ; δάδουθ οιηηΐδ οαἰατὰ οἱ 
ΒΙΠῚΡΙΙΟΙΘΓ Πᾶσγᾶγα ἀθῦοῖ; ορίβίοία νογὸ εβί αυδδὶ 
ςοἸ]οαυταπι αὐτὰ ϑιηΐσο αὐβθηΐδ, 41 οἰϊδη ρϑγίεβ 
Β88 ἀρὶί, οἱ δά οιι}118 αυδϑβ᾽ ἴα νϑὶ σορί δία ΠΟὈΪ5 ργθ- 
οσορηϊΐᾳ ταϑροπάθιηυϑ; αυδηἋο ΕΓΡῸ ορίβίοϊα δϑὲ 
Ῥϑυϊο ἰοηρίοσγ, 18 αὐ Ρ]υτᾶ ἴῃ 68 οαρίία ἰγδοϊθηίαγ, 
βοσὶ νἱχ ροΐδβϑί, 41 8880 6 ὨθΟΓ Δ Π1.18, ΟΠ Ροσορίθη- 
(689 φυαοιηοάο βοῦιρίον δῷ πὸ δά αἰΐθγι πὶ ἰγϑηβοδὶ, 
δυΐ 418 Ἰοαυδί!, δη 18 αἱ Βογιιῖ, Δ 15 σα ΒοΓΙὈ1- 
τὰΓ. Ργθίογ ἤδῃς δϑί οἱ 4116 ορϑουγιίδεβ οδιιϑ8ᾶ 'ρϑ8ὶ 
Ῥδυΐο Ρϑου 1 4γ18, απ οἱ Ῥεΐγυβ Αροϑίοϊ 8 δρῃηοβοίξ 
4 Ῥεῖ. 8, 1, 16. εἴ αἰνοτβιίαϑ 1 γργοίδι οημπὶ (α8.8- 
(ὰγ : πἰηῖσαπι ἐθγνιάσπι 6]1.18 Ἰηροηίαπι τι] ἃ ογυ ἃ !- 
(οη6 Φυάεϊςἃ Θχουϊΐυμῃ, φαο ἤοθδί αἱ ΡΙα γα βἰπλὺ] 1ρ8ὲ 
ἱποϊάογυπί, οἵ τηθηΐθ σδίδιηα) ργθουγθηΐθ, ΒΟΣΙΏΟ 
6᾽08 ΟῚ ΓΆΓῸ ἤθγαϊ δυγυρίιβ. (ΥΥ οἰβίβιη.) 

1. Παῦλος. Ὑῶαῖ ψογα {π6 Αροβιῖθ᾽ 8 τηοίϊνοβ ἔοσ 
οἰδηρσίηρ ἢ15 96 Ὑ]8ἢ ἤδηηθ, ὅ4}], ἰο {Π6 Βοπηδη ῥαμίὶ, 
Οοιμπιθηΐδίοῦβ ἃΓ6 οί ἀργά. Τῇδ πιοϑὲ ργορδῦ]α 
ΟΡ ῃίοη 18, [πὶ 88 1{ ψγ͵ἃϑ τ1811.4] [0 76 08 ΠἸν]ηρ' τη οἢ 
δηοηρ ΟΥ̓ ΘΒ οΓ ΕομηΔΠ8, ἴο ΟἸἸΔηρ6, ΟΥ̓ 8110 Δ ΕΪῪ δ] ἴθ, 
{ΠΕ ῖν ΤΌΣΟΥ Ὠδ68, 80 {Π6 ΑΡοβί]8, οὰυ Ὀδίης 68ρ6- 
οἶΠ}Υ ἀρροϊηίβα ἴο {π6 ψογκ οὗ οοηνογιηρ {πΠ6 Θθη- 
6165, (δουρὶ 1 ρῥγυάθηϊ ἰο ῥγοπιοία ἢ18 Δοσθρίδθ]6.- 
Ὧ658 ϑιηοηρ' [ῃθπὶ ὈΥ πιδκίηρ {Π||8 Πρ αἰξογαίίοη ἴῃ 



208 ἈΟΜΑΝϑ, ΟΗΑΡ, 1. 

ἢ18 ἢΔΠ|6. [ ἧδνθο, ἱἢ ΠΊΥ ΠΟΠΙΠΊΘΠΕΑΓΥ οἡ (ἢ6 Αοἰϑ 
,, (18, 9.), σοηπ]δοίυγοά {Ππᾶὶ [Π6 ρογοά δ ψῃϊσἢ τ} 18 

ἴοοκ ρίδεβ 88 ἤθη ὅδ] (τοροίμοσ ἢ Βαγπαῦδ8) 
ν)88 806 ΠΊ}]Ὺ βαραγαίθα Ὀγ τἢ6 ΑΡοϑι165 ἴον (ῃ6 ννοῦκ 
οὗ σοηνογίηρ ἰἢ6 Ηρδίῃρη. 

1. Δοῦλος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ΤὮΘ νοτὰ δοῦλος, ψηϊοἢ 
σΟΙ68 του δέω, ἔο ἔϊο, ὑἱϊπά (1. 6. δέολος, σοηϊγαοίοα 
ἴο δοῦλος), ὈΥ (ἢ6 βᾶπι6 ἤριγα 88 (ῃδί ἰοιηά ἴῃ ΟἿΣ 
δα]εςιῖνος δοπά (ίτοπι δίπα), βρη} ῆθβ ῬγορΟΥΥ ΟἿ 6 
ΨΏΟ 18 δομηαά ἴοῦ [6 ἰο (26 βογνίςθ οὗ ἃ ῬϑῦΎβοῃ, 88 
ἢ5 ῬΓΟΡΘΓΥ : 8δηα, σι ἢ 4] υϑίοη ἴο (ἢ6 δηϊτίγο ἄθνο- 
ἰοἀη688 οὗ {Π6 βοῦνίσθ, {18 ἴθγπ ψ88 δρρί!εδα ἴο 
οδοσ, νο 15 δι θα ΓΤ ἽΝ ἴῃ Εχοά. 14, 81., 
Ναῃηι. 12, 7. 9ο8[.. 1,1. ; δῃ!ὰ α͵5ο ἴο Ψοβῆυδ, διάρ. 
2, 8. Βυΐ 848 {Π6 ἀϊρη!ν οὗὨ [Π6 τηλϑίογ γα]865 16 
οσγράϊ οὗ [6 βοινδηΐ, δηα 858 {Π6 δθτπ) βογνδηΐ, ΟΥὗΓ 
ΤΩΙ 1806 οὗ 4 Κίηρ, Ὀδοδίηα δί ἰθηρσὶῃ ἃ {{|6 οὗὨ ἢο- 
ΠΟΙΓ, δηἢ ΘΡρΡΘΟΙΔΙΥ 85 ἃ δα Ὀδθθη δρρ]οα ἴο {Π|Ὸ 
Ῥγορ!]δίβ, 80 11 οδπιῈ ἴο ΡῈ δρρ]ϊδ ἴο {ῃ6 ““Ὀοδέίο8. 
ὝΝΒθη, οψϑνογ, Ραὺυΐϊ ἰδ κ68 11 ἴο ἢ! πη86 0 ἃ8 ἤθγο, ἢ6 
Ττηιδί ἢοῦ 6 ᾿τηἀογϑίοοα 8ἃ8 ΔΓΓΟρ [Πρ ΔΩΥ ΘΟ ΑΓ 
ΑΙ ΡΏΪΥ ; 8ϊηςθ 1η 4 Τ]ηι. 2, 24. ἢ6 δχίθηἀβ ἴο ΔηΥ͂ 
ΓΘΘΟἢΓ οὗ [ῃ6 (ἀοϑρεὶ : δοῦλον δὲ κυρίου οὐ δεῖ μάχεσ- 

δὰν. Μδοκηῖρῃι, {πογθίογθ, βθθηη8. Πιἰβίδ θη 1ῃ 800- 
οβίηρ; {π40 (ἢ15 ἴδγτη ἀθηοίθϑ (ἢ 6 “Πὶρσῇ δι Πογιῖγ " οὗ 
ἫΝ ἴῃ (η6 (Ἰυτοῇ ; 8δηά 4͵8ο Ὑ εἴβ8., 1 ἐπιηκίηρ 
(μαι Ῥαυὶ (δον Ορροβο8 ἢἰπηβο ἢ το τἢο086 Ψνἢο 
ΔΓΘ ποέ βεγνδηίβ οἵ «6815 (γϑι. δι πιλἰβία θη, 
ἴοΟ, 18 [ῃ6 β41η6 (ὐοπηπηθηΐδίοῦ ἰῃ ἤδγα ἃϑογὶ Πρ 8ῃ 
ΘΙΏΡἢδιος 86η86 (ο κλητός. ΤΏ ψογὰ βιβηϊῆθβθ δῃ 
δυργεϑδῖν ἀοριἑοά δηὰ οοπϑέϊέμίοα “4 οδέΐο, ποῖ εἶς 
αρροϊπέοα.. 

1, ἀπόστολος. ΤῊΪ8 ψοΟΙά ῥτΟρΟΥΪΥ ἀθηοίεθβ “ ἀην 
0η6 86ηὲ" (48 ἴῃ ῬΏ]]. 2, 20. δπὰ 42οῆ. 18, 16.), οῃ6 
Βοηῖ ἴο ΟοΙνΟΥ 4 Τὴ 658Δρ6 1 ΔηοίΠ 6 Γ᾽ 85 ὨΔΠῚ6, ΟΥ̓ ἴο 
{τϑηϑδοῖ ΔΩ ὈΙΒ1Π658 [ῸΓ ἢ]Π|, 8ἃ8 ἢ18 ῥιοσυγδίογ, 
Ηδηοθ 1 18 δρρ !σαθὶο ἰὼ (ἢοϑ6 ψῆηΟ γα βϑηΐ ὈῪ 
Οοά; πᾶ ἴῃ (ἢ18 86η86 10 οἰ 6 Ην ὁσσιΓβ ἴῃ [ἢ6 ΝΟ 
Ταεβίδηγθηΐ, θθ᾽ηρ ΔρΡΙΠ6Ὰ, ἴῃ τῆς ἢγβε δηῃᾷ ἰιϊρῇῃθβέ 
Β6η86, (ο 2681. ΟἾγϑὲ (Η6Ὁ. 8, 1.), 25 Ροίηρ ἐλ 
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“Ἠδεπδια. ΦαΪγ, δηὰ στ (Π6 «γίϊοΐθ, 1 ἀαποίοά 
ἴΠο86 ΘΟΠΊ 58: σηθα Ὦγ (ΟΠ γιβῖ, δι ΠῸΡ ἐπ ψθγδοὴ (88 
ΨΘΓΟ {ἢ ναῖνο Αροϑι68), οὐ ὈῪ βοπ]θ διρεγηαέωταϊ 
γουρίαίοη ; ἃ8 ἰῇ ἴῃ6 οδ86 οἵ Βαγῃδῦθδβ δἀηὰ δι]; 
84]γ, αὴν αἰνίηον σοπηπ 88 οηθ ἀ ΟΥΓ γοριυϊαῦν δ- 
1πογΖθα ἰθαοῆογ οὗ (ἢ ΓΙ ΒΕΔ ΠΥ ; 88 ἴῃ Αρος. Φ, 9., 
4 (ον. 8, 28., Βοῃ. 16, 7. Νον [οσὸ {Π6 ἴογῃ [2}}5 
ὑπάθν ἴΠ6 βεσοηά ἢρϑδά, ββρϑοῖα!ν ἃ8 1ἴ 18 υηϊίοα 
ἢ κλητὸς, ὈῪ ΜΏΙΟἢ Ραμ! πηθϑ8 ἰο αἰ. 1 ρι]15ἢ 
ὨΙ 86} ἔτοαι {πΠῸ ρϑηθγα! Υ οὗἁὨ ἰδδοῆογβ: δ 651468 
κλητὸς τηυ8ῖ 06 ταροδίθα ἰὴ (6 σοηϊνα ρῥγεοθάϊηρ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. ΕῸΓ, 485 ΓΤ ΠοοαοΓεῖ γοιηάγϑ. ἢ6 Πη]Ὰ 68 
186 οὗἨ [8 νογὰ τὴν ἄνωθεν αἰνιττόμενος κλῆσιν. .Β6- 
8:1468 (48 Πϑοάατιρσα οὔϑογνθϑ), ᾿παϑπιυς ἢ 85 [Π6 
Ἰαάαιζίηρ, ἰδδοῆθιβ ἀϊβριίοὰ Ῥδι}᾽8 οἱδίπη ἴο {6 
Αροϑίο!!ςδὶ οῆεα, ἴτ 185 ΨΙ ἢ ρυοαῦ ργοργίοῖυ {Παὶ ἢ6 
8.556 18 ἰζ 1 [Π6 ΝΘΙΡῪ Θηΐγης6 οὗ δΔη δρΊ8116, ἰὴ Ψ ΒΙΟἢ 
1Π6 1 ρῥγίησίρ]ε8 ΨΈθ ἴο 6 ΘΗ ΓΟΙΥ ονουτἤτονη. 
πα νι} (Π6 884π|6 νίαν νοῦ δή θα {Π6 [Ὁ] νην 
ψγογ 5 ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ. Ἐογ ΡΔὰ] Πδά 
θαθη δεραγαίοά, οἰοδοη οἱέ (αὶ Ὀοίηρ {Π6 δθη86 οὗ 
{π6 ψογα) τηοϑβὲ δι ρ δι! 4 }}γ7, ἢοΐ οἷν Ὀγ (Π6 Ηοἱὶ 
Οἰιοβί (Δςῖβ 18, 2.), υυΐ Ὀγ Οὔ γιϑὲ ΠΙπηβο] ἢ (ΟαΪ. 
1,16.) . 

Εἰς 'ϑόγὰ (45 οἴϊθῃ) ἀθηοίεβ επά δηὰ ρμ})}ο86 ; δηά 
Ὀν τὴ6 Οὐοδροί 15 τηρδηΐ ἰῃ6 αἰ δοοηιπαΐίοη οἵ {Π6 
Οὐ δι: ΤἬη 686 ποπηηδίϊνοβ, 10 τηυ8ὲ Ὀ6 οὐϑεγνεά, 
ἀερθῆά ὑὕροη γράφει, ΜὮϊοἢ (οΥ 8οπΊῈ δαυϊναίοηξ 
ψοσα, 48 λέγει.) [ἢ 6 τηοϑὲ δηοίθηΐ δρίϑι168 οἡ Γϑοοσζα ἴῃ 
δοπρίυγο, δηα (6 οδι]ν Ηἰβιογίδηβ, υ50.4}}γ δωρρίν. 
Ἀπὰ (Βουρῇ Ὁ σαπιθ, δ ἰθηρίῃ, ἴο 6 ρσϑῃθγα νΥ 
οἴη 64, γοῖ βἰποθ αἰ βρη! 18 Ἰπησοηϑίβίθης ψ| ἢ ἴοο 
στοδῖ Ὀγονιγ, 1 ἀρρϑαγβ ἴο ἢανβα Ὀδθθη σϑίδιηθα ἴῃ 
Γογιηδ] κα υ Θβρ θα  ν ἔγοπι ποηάγο 8. Ο εὐαγ- 
γέλιον 866 (ἢ ποία οἡ Μαίϊ. 1,1. [1 15 σ8]]6α εὐαγ- 
γελίον Θεοῦ ἃ5 Ὀοϊηρσ ἃ πιόδδαρο ζγοπι σοί, 

ῷ, ὅ προεπηγγείλατο ---- ἁγίαις, ““ ΜΏϊοΙ Ηδ ([. 6. 
Οοά) μά αἰγεδαν ργοπ)βθα Ὀζ [8 Ῥγορῇείβ 1π (Π6 
Ηοὶγν ϑδογίρίυγεβ. ἢ Νον [Π}18 18 ἃ ἴδο!Ὁ ΔΏΒΨΜΟΓ ἴο (ἢ 8 
οδ]δοϊίοη οὐ π6 9618 δηά Ρασάαῃβ, (δαὶ (ΟἿ ΙΒ Δ ΠΥ 
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ὍΔ8 ἃ 616 ὨΟνΟΙΪγ. δ0ὸ (ΕΠ ουμπηθηϊυ8β ἴῃ ἢΐ5. ρϑΓ8- 
ἢγαβο : Μηδέις καινοτομεῖν με νομίσῃ. ΤῊ Αροϑέὶα 

ἔμπα (ἢαι {πΠ6 (ὑὐοϑρεὶ ν88, 88 ἰ{ Ψ6Γθ, τοοορηϊζοά 
ΔηἋ βυγνογαά, (Πουρσῇ δἱ ἃ ἀϊβίδῃςα, ἔγστῃ 1ἢ6 δαγίἰθβὲ 
ᾶρε8. Ηδ πη68Π8 850 [0 γοΐαζε [ἢ6 σδ]υτηΥ, τ[πᾶΐ Π6 
ἀ6βρί868 δηα υηάογναίαθβ Μοβθβ δηά (6 Ῥγορβοίϑβ, 
Ὀγ {ἢ τοσορηϊΖζίηρ {Π6Ὶγ Δα ΠΟΥ Υ δὲ (η6 ουϊβεῖ. 

8. περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ““ ΜὮὨϊςἢ Γεϑρθοίϊαα ἢἰ8 βοη.᾿" 
ΨῈ {Π686 ψοΓά8β ἀγὸ ἰο Ὀ6 σοῃηπθδοίοα (Πο086 δί νογ. 
4. Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οη (ἢ οτἱρίη δηιὶ νϑγίοι!β 1868, 
αἱ αἀἰδδγθηΐ ρογοάβ, οὗ (ῃ6 δρροὶ]δίίοη υἱὸς τοῦ Θεοῦ, 
866 Κορρε οῃ Ὁ]. ἔχεοχσο. 2. 

8. τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δ. κατὰ σάρκα. ΒΥ 
γενομένου 18 τηρδῃΐ, “ ὈΕΘΙηρ ὈΟΓΩ ;᾽ 88 ἰῃ ("4]. 4, 4. 
δηά 2οἷ.. 1, 14. Σπέρμ.., δοδρά ᾿ἰηθ. Σάρξ., “ἘὨϊςἢ 
σογγοϑροηάβ ἴο {ῃΠἢ6 Ηδὺ. 3, Μεθ, ᾿ὰ8 6 [0ο]- 
Ἰονίηρ ὈΓΙΠΊΔΓΥ 8ιρη:Ποδί!οη8 : τῃ6 β6βἢ 1036]{. {Π6 
ψψο]6 δηϊηδὶ Ὀοᾶγ, σοπιροβεά οὗ 368} δηά Ῥοῃθ 
(μονῖε. 19, 28. Αοἴβ 2, 88. οι. 2, 28.): 94Ϊγ, 
1Π6. ἐοέμπι απὶπιαηδ, σοηδβίβιιηρ οὗἨ ὈΟΑῪ δηά οι]. 
(Ρ5. 645, 21. Μαῖι. 24, 22. Ἀοιῃ. 8, 90.) Ἐτοαι 
(8686 ἀρυανὶ ΒΙσηΠΟΔΙΙΟη8 ἤᾶνα ΑΥΪβθη ΠΙΔΗΥ͂ 
ΒΟΟΟΠΟΔΓῪ δηα ἰγορίςαὶ οἢθ8, διηοηρ ψῃ ΟΠ 18 {Π|δὲ 
ποίίοῃ ὈΥ ψὨϊςοἢ σὰρξ ἀδηοία8 {Π6 Θχίθγηδὶ σοηά! ἰοῦ 
οὗ ἃ τηδη, ββϑρθοίδ!  Υ σοηϑρί σου ἴῃ ἢΪ8 θοάγ, δηΐ 88 
ΟΡΡοββα ἴο {π6 ᾿πίθγηδὶ αἰ ρη! Υ οὗ ἃ η8Π, ἃ ΠΠΘΔΠΟΓ 
δηὰ δυο βίαίθΌ (Βοόβοη.) Νοιν  Πβίαπάϊηρ 
ψΠαἱ «8026 τϑοθηΐ (ομηπηθηΐαίοτβ 8 ΓΘ Οὐ 5} τηδίη- 
ἰδίῃ, {μδὲ ἰἢ18 ΘΧΡΙΘβ8ΙΟὴ κατὰ σάρκα Ὧδ8 [(Π6 8ἰρηΐ- 
βοδίϊοη ὑῃδηϊΠΊΟΙ ΒΥ Δϑου θα (0 1 ὈΥ 1ῃ6 δηςιθηΐ 
ἘΔΙΠογβ δηα (ὐοιηπηοηίδίοιβ, 88 ( γγβοβίοῃῃ, ΤἬθο- 
Ῥηγίαςοι, (ἔευμ., ᾿ΓΠποοάογοῖ, δηᾶ {6 θδι]όσ το" 
ἀογη Οοιμμηθδηίδίογβθ, (Π6 λωπιαπ παξωγα; δά 1η (ἢ 18 
ΟΠ ΘΌΒΠΟΙ τΡΠΟΪΥ δοαυΐθβοθθ, δι ]οἰηϊηρ, διηοηρ 
οἴμϑσ δχδιῃρίβϑ οὗ [18 β6η86, Αςίβ ῷ, 80., ψβοσγα {6 
ΘΧργεβϑίοη τὸ κατὰ σάρκα 18 8180 υβοἀ οὗ (Ὠτίβῖ; 
Κον 56 Βοῃ,. 9, ὅ. ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα. 
ῷ (οὐ. ὅ, 16. Η6". ὅ,14. ΤῊ Ϊ5 ̓ηἰογργοίδιοη 18 4|80 
διρρογίοἃ ὈΥ (ἌγρΖον. ἃἀηπὰ Κορρθ. [ηάρρὰ, 1 ἴ8 
τϑαυϊγοα ὈΥ [6 Δη{{Π6{1ς6 8] ογ 8 υἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνά: 
μει κατὰ Πνεῦμα ἁγιωσύνης : δηὰ δοέξ οἶαιιδ65 υϊτοὰ 
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ἀεϑίσπδία (45 {Π6 δηοίθης Εδίμοῦθ δηά ατθαῖς Οοιη- 
τηθηϊαίογβ ρογοοῖνθα) (ἢ6 ἐιτυο-[οἰά παΐμγ οΥΓ ΟἈλγίδι, 
δηΐ οβδοίι!}} Υ Ἔχοϊαάθ {ἢ 6 ϑοοϊηδη ΓΔΏΟΥ οὗ “6818 
θη ἃ ΠΊΒΓΘ [Ὧ8}} : 88, [Π4 666, 15 Δοκπον]οαροα Ὀγ 
Με. [οςΚαϑ. 

4. τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ Θεοῦ, ““ ἀδίοΓγηϊ δία] ν τη δι ϊκοί, 
ἀδοϊαγοά," ὅζς. ΤῊΪἷ8 86ῆ86, ψῃϊοῦ, (πουρἢ ποῖ ῥτοὸ- 
Ροεγ ᾿ημογθηῖ ἴῃ τῃ6 ΨψοΟΓα, βθϑίη8ϑ ἴο ἤδνα δι 86 
ἔγοπι ῬΡοΟρυΪαΓ δοσορίβιϊοη, ἢ88 Ὀδθη ᾿θαγῃθα νυ δϑίδ- 
ὈΠΒη6α δηαὰ 1]υβίγαίθοα ὈὉΥῪ ΕἸβηος δῃὰ Οἄγρζον. 
“Ἢ: 80 (γυβοβί., ψῇο δχρ δίῃ : δειχθέντος ἀποῷαν»- 
ἐντὸς 
4. ἐν δυνάμει. Αἡη ΗδΙ]]Θηἰβἐ1ς 8] ρἤγαβα (ἀογινοά 

ἔἴτοπῃι (Π6 Ηδορ. ΓΤΥΤΔΣ, δυνατώς). Βυΐ (0 αβϑίρῃ δῃν 
σογίϑ! ἢ 86η86 (0 [18 ψοτγά δηά [ἢ 6 ψογβ [Ὁ] ΟΡ 15 
ὈΥ ὯΟ Π168Π8 Θᾶ80ὺυ. Τἢδ Θχροβι[]ο8 οὗ Οοτμηῃηρηίϑ- 
(ΟΥΒ ΝΔΓῪ ΘΧΟΘΘΟΙΉσΙν ; δηα ποΐ ἃ ἔδν οὗ {ἢδηὶ 8.8 
βροείουβ, ἰπουρῇ Ἢ ΟἿΘ6 σδῃ ὙΜ6]}1} θὲ δάπρμιίρά. 
ἢ 11πγ118 ΟΥ̓́ΤΠ158 ψοτῖκ Ψ1Π] ποῖ ρογπ 6 Ποηςσοῖογ- 

ΜΆΓΙΓΑ ἴο ΘΟ ἰπίο ἰοηρ ἀθἴβ18 οἵ νϑγίοιιβ Ορ᾿ ΠΙ Οἢϑ. 
Ι τυϑὺ ἀβι8}}Υγ σοπίθηϊ τηγ86} ψ ἢ διαϊηρ ψῆδὲ 1 
σοησεῖνα ἰο θ6 {Π6 {γ8 Οὔ; δηὰ ἴῃ ο8868 οὗ ργροδί 
ὉΠοΘΡγίδ ΠΥ, ΟἿΘ ΟΥΠΘΓ βςἢ 88 ΤΔῪ ΔρΡρΘδγ [ἢ Ὠδρχὲ 
3) ῬΓΟΘΔΌΙ ΠΥ. Ηρδτγα ἴποΤ6 866 118 0 50 ΠΟΙ ἢ ΓΘΆΒΟἢ 
(ο ἀονίδία ἔγομι {Π6 σοπηπλοῇ ἰγδηϑίαιίοη δηὰ 1 ΟΓΌτΘ: 
ἰαἰοη, 88 ϑυρροτγίοα Ὀγ 1) γ. ΗἨϑιημηοηά δηα Μδοκηὶρμῖ. 
Υοῖ οὐ {Π|8 στουηα ΠΟ σογίδίη ΟΥΓ 588 {|85[ΔῸίοΟσΥ 5686 
οδῃ "6 δϑϑὶρηβά ἴο κατὰ Πνεῦμα ἁγιωσύνης. ῬοΙΠΔΡΒ 
{16 ἐφαδέ ἀνου!ν 15 Ἰηνοϊνοα ἴῃ [Π6 Ἰηϊογργοίδιοι 
ΟΥ̓ Ογυβοβί., ΤῃΘΟρἢ]., Τποοαοτγοί, δηὰ (Εοαπιοηΐυϑ, 
τηδ ηἰδιποα ΟΥ ΓΤ ΠοΓ, Πα ΓΘΟΘΏΓΥ 6β Δ] 1864 δηά 
1Πυϑίγαιοὰ ὈγῪ Βοβθητη., ἴῃ 8 [ ββογί. 1 {π6 (οιῃ- 
τηθηΐς. ΤὭδοϊορ. (ὈΥ Νοἰτυϑθη, Καυΐη. ἀηα Βαρογ), 
ἴῃ. ψηϊοῖ ἢ6 ἰᾶγ8 ἄἀοψῃ {Π6 ἴο] ΟΊ ηρ 8696: “ΠΟ 
νγ8 ἀδθο]αγοὰ ἴῃ {Π6 βίγοηροβέ δηα οἰθαγοδί ΠΠΔΏΠΘΡ 
(ο θ6 ἔπε δοῃ οἵ σοά, ὈγΥ ἴΠ6 Ηοΐν δριγιῦ ἴῃ Ὠὲβ τὴ - 
Του ϊουβ ΟρογΓδ[Οἢ8 [ἴοι [18 Γθϑι γγθ οι ἔτοπι ἴῃ 6 
ἀεοαά." Απά {}}}8 18 4130 δαορίδα Ὀγ δοβοερίέροη ἀηὰ 
ϑ6 116 Γ. ὶ 
. Οὐ ἀναστάσεως νεκρῶν Ῥατθοι8, ἮΝ Πἰοῖ, ΗἩδγάγ, δηὰ; 
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Κορῤρε ᾿οὔδεγνθ, {παῖ ἐκ ἰδ οπιοα ἰῸΓ ἔπ 6 84Κ86 οὗ 
ΘΌΡΒΟΩΗΥ : δηά οὔ ἢ 8 Κορρα ργοάυςοθβ (]δ85ῖςδ] 6χ- 
Δ ρ᾽68; 848 Ηογοάοί. ἀναστάντες τῶν βαθρών. 

ὅ. δὲ οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν, ““ Όν σοῦ 
(ἰ. 6. Ογῖβι) ψϑ 'ανα γεοαϊνβα (Π6 ἔάνουγ οἵ Αροβεῖο- 
8Π10. Εν ΟῇΒεγβοβί., Ριβοδίογ, (888, ατοί., Τὰγ- 
Ἰογ, Νῖαγκ απ, Ροίί, Κορρο, Βοβθημπ)., δῃ ὰ δοῇ]θυβ- 
ΠοΓ, ἤθγ γθοορηϊΖα δη ᾿δηά 418. τοῦ 16 ρέμγαϊ 
Βεΐηρ υϑ64, ψ6 πιαψ, ψ τ 6488, αηἀογϑίδηα ἢ] πη86 1 Ὁ 
Δηᾷ ἴΠ6 τοϑί οὐ 1ὴ6 Αροβί168: δι [{ 8 ἸὭοσα ἡδίυγαὶ 
δΔηα Δρτγϑοδῦϊο (ο΄ ἐἢ6 Ἄσοπίοχί (ἢ ΟΙγθ! 8, ΙοοΚα, 
Μαοκηϊρμέ, δὰ Κορρθ), ἰο ἰᾶΚ {πῸ ρ]υγαὶ ἴον 16 
Βίηρι αγ; 48 ἴῃ Οἱ. 1, 8 ἂς 9. 4, 17. δηα οἴζοη.. 1 
ἄριν Δ. ἀποστολὴν 06 Κερί βοεραγαύο (48 ΤΥ̓ΓΜΡΥ ἀπὰ 

ὐφατιάρο σοπίροηά {ΠΥ 8ἢ 0} 4), ἀποστ. ΤΏΔΥ 51:6 ἘΠ 
(45 Μανγκἰ πὰ βιιρραϑί3) (Π6 οἶσε, δῃα χαρὶς τ᾿ 50- 
ρογηδίαγαὶ οηαοιυπιοηίς ἰο ἢΐ ΔΠΥ ΟΠ6 [ὉΓ 118 ἀϊ8- 
σῇαγρθ. ΒΟ ΘΌΒΠΘΓ ἰΔκ68 1 10 πιοαῇ (6 οἥὲοθ οὗ 
1{ῃ6 Αροϑι[6βῃϊρ : δηὰ οὗ {1}18 ϑεῆβθ Κορρα δαάιιοθβ 
ῬΩΔΠΥ͂ ΘΧΔΠῚ ἰ69β. Βιυΐ {δ6 οοηίοχί ΝΙ}] ποῖ, 1 {π|πηἶ, 
ἀμ Οὗ ἦγ. 

ὅ. εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐ. π. τ. ἔ. ΤΙτΘ σοπβίγυςίςοη 
(νοὶ 18 βοιηθν ῃδί ΟὈΒΟΌΓΕ ΟΥ̓ 118 ὈΓΟΝΙῪΥ) 15 [ὉΓ 
ὥστε πείθειν ἡμᾶς πᾶσι τοῖς ἔθνεσι τὴν ὑπακοὴν τῆς 
πίστεως, '. 6. ἵνα ὑπάκωσι τῇ πίστει. (ΚοΟρΡρ6.) Βγ 
πίστ. 15 ταθδηΐ (ῃ6 (Πγιβίιδη [δ (ἢ, {πΠ6 οβροὶ. Απά 
80 ἰΐ 15 απάογβίοοα Ὀγ Β6Ζᾶ, δηὰ πιοϑί οὗ ἴ[Π6 ὀδεὶν 
ΓΓδηβίαίουβ δηὰ (ὐοιηπιθηίδίοιβ.υ Μίδηυν ἘδίἢοΓΆ, 
Ὠονόνοσ, δηα Οτθοκ Οοιηπιοοίδίογθ, (Δα ἰξ ἰο 9ὶρ- 
ὨΠγ, “Ἰἢ ογάθγ ἰο {π6 ορεαϊθηςα οὗ ἰδ: (ἢ, ἴῃ οταάϑγ 
ἐπαῦ (ΠΥ ΤΥ ΟὈΘΟΙΘΏΠΥ Ὀ6]ανο, δηὰ υ16]4 1 ρ]1οἱξ 
[αιῃ.". Απάὰ 80 ΟἸΠγυβοβί., 1ῃ ἢ 18 ρδγάρίγαϑθα: “ἴῃ 
ογἵάοσ (Πᾶΐ γα τὺ ΟΌΘΥ, δῃὰ ποίΐ ἀϊβριυΐθ δῦοιϊΐξ {Π6 
πδίυτο οὗ Οοἀ." Βυῖ (ἢ}]8 5866 18 ἢοΐ 850 ϑρΊΘΘΔὈΪ6 ἰο 
(86 σοῃίοχί. 
. ὃ, ἐν πᾷσιν τοῖς ἔθνεσιν, “ΚΞ ἀιηοηρ; 411 (ἢ 6 πδί!οη5, θοίἢ 
76 γνν5 δπὰ (ὐδθῃΐξ 68.᾿" 

ὅ. ὑπὲρ τοῦ δνόματος αὐτοῦ. ΤῊ] 18 υϑι4}}γΥ Ἰοϊποά 
ἢ ὑπακοὴν πίστεως, δΔῃ ἃ ἰΔἴκοη [ῸΓ εἷς τὸ ὃν, ““Ἡ ΠΙοἢ 
15 ἴῃ Ὠΐ8. πδη)6." Αη 1ηἰοΓργοίδίϊοῃ ἐπαὲ ἢ88 θθθῃ 
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ἐπουρθξ ἐο Ὀ6 ἔδνουγοά ὈΥ {Π6 5: Π|ΠΔ Ὁ ν οὗ (8 6Χ- 
Ρτθβϑίοη ἴο (6 Ηοῦτγον 1ἀΐοπι. Βυΐ {Π6 81π|ρ]68ὲ δῃά 
τηοϑὶ βαι|8Δοΐουν ΟἿ βθεοιη8 ἴο ὃῦ6 {παῖ οἵ Οτοίιι8, 
Τάγΐοσγ, Ζοροσ, ἐμμωπαομ, ΨΊΠει, Κορρο, δῃὰ Ἐο- 
ΒΘΏΠ. “ἴο ἢ8 Ποπουγ δηα ροῦν; ἰπδὺ ἢ6 ΤΏΔΥ [6 
Ργοδοῆθα, δοκηον θαροι, δηα Ψουβῃρροα δηγοηρ 8}} 
ὨδΙΙΟΉ8, δὸῸ «[48ρ18: “Οη δοσοιηΐ οὗ ἢ18 αΙσΏΙΠΥ 
δηἋ δΔυϊῃονγιγ.᾿" β 

6. ἐν οἷς ἔστε καὶ ὑμεῖς, κλητοὶ Ἰησοῦ Χ. ““ ἈΙηοῃρ' 
ὮΙ ἢ ΟΟΘΠΉ1168 ΔΓ 8180 γα (10 86) οδ  βά οἵ 9688 
ΟΠ γιβί, δηὰ ὈΥ ἰπϑιυυοιίοη Ὀγσουρῇς το {Π6 (ἢ γίϑιῖδα 
αι." ἘΚ λητὸς 18 ῬΓΟΡΘΙΙΥ ὁΠ6 ἴο Ψῇοπ) ΔΎ ὈΘηΘΗ͂ϊ 
18 οἴδπγθά οὔ ἀσδϑβίίηθα, δηά ϑρεοϊαϊέψ οὔα ἴο ψῇοπι 18 
ἀδβιη64 {Π6 θοηοῆϊ οἵ [Π6 (ΟΠ γι ϑιίδη σα] ρίοη. (Βο- 
Β6η1).) ὅ66 Κορρα οἡ ΟἹ]. 1, 6. εἴβ. ρᾶγδρῇγαβθϑ 
(ἢ : “ σὰ νοβ 6Χ ΘΟΓᾺΠῚ ΠΕΙΠΊΘΓΟ 51{18, 401 (Πγιϑίο 
ψοσδῖὶ ρϑγιδγιηΐ, οἱ σΟ]] 6 οι] 51118 ΟΧ ΨνΔΓ1}15 Ὠδίϊ ἢ - 
θυ8, οἱ 468 νοϑίγα ἰδηςὴπιὶ σΟ]οὈγοῖαγ, φυδηϊὰπιὶ 1088 
ὉΓΡ05 ηυδη) :Π6011{18 γΓογιπὶ ἀοΠ] Δ Π : Π6] δἰ δπ Πη1}- 
ὨΘΓΙ8 6886 να] τηλχί πὸ ἸυἀἸσαν!, αἱ δα νο8 βΟΓΊΌΘΓΘΠ), 
δἴαιια ἰΐα Δῦβθη8 ἀροκίοϊδίϊο πηθο δρυὰ νοϑ ὩρΌΓΟΓ, 
ἄοποο 68 τῇῖῃὶ 6] 1οἹ458 σοηπηραῖ, αὖ νο8 νἀ 6διη.᾽; 

7. πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ. ΤΏ πᾶσι πηι, 8ἃ8 18 
8118] τῖτ 86 ἢ ροηθγα] ἰθγη)8, Ὀ6 ᾿ἰπη164 Ὀγ. {ἢ 8 
οοηΐϊοχί δηά {Π| 6 οἸΓουπιβίΔης068 ; Δηἀ ΔΟσοΟΓΟΪΏΡῚΥ 6 
ΔΓΘ ἴο ππαογβίδηά, 8}1] οὗ 118 1ηΠ) 1 8η15 ΝΟ Δι] 
σου ]ὰ θ6 βιρροβοά ἴο δι ἄγεββ, δηά ψῇῆο σϑιηθ ὑηὰδὲ 
{ῃ6 ἀεβογρίίοη ψ οὶ Πα ἱπιιηθα!δίο ν 80] οἴ 8 ὈΥ͂ 
ΨΑΥ ΟὗὨ οχρ᾽δηδίίδη. 1 βῃουϊὰ ἤοῦ ἤδνα ἰπουρῇς 1 
ἩΘΟΘΒΒΑΓΥ (0 τηθηςοὴ γΠδΐ τρ ἢ ἀρΡρΘΑΓ ἴοο ΟὈν]ΟΙ8 
ἴο ηθ64 ροϊηίϊηρ ουΐ, ψ γα 10 ποῖ ἰῃαΐ δ Ἰθαϑί ἔτῦο 
ἀϊἰϑε!ηρι!8ῃη6 4 (οιηπηοηίαίοιβ (ἡ οἰ8. αῃηὰ Μδοκηῖρῃῖ) 
ἤδανα [Δ]|6ἢ ᾿ηΐο {Π6 Θυγοσ οὗ βιρροβίηρ (μ6 Θρίβ.}6 
δά γοβ8θα ἴο }} (Π6 1π Δ 1408 οἱ οπιθ ὙΠ Ποὺ 6χ- 
σορίίοη, ΗΑ η5 δηᾶ 296 78, ἃ8 γΧ6}1} 48 (ΟἿ ΓΙβ1Δη8. 
11 185 ῃοΐ, ον νΟΓ, ΠροθϑϑᾶγΥ, ψὶ ἢ Βοβθημ. ἀπά 
Κορρο, ἴο οδης6] {Π6 σοιηηᾶ δῖον Ῥωμῃ. 

ἢ. ἀγαπητοῖς Θεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις. ΚοΟρρδα ἐγθαῖβ 
1686 {1{|168 88 ΒΥ ΟΠ Ου8; Ψ ὨϊΟἢ 18, (0 ἃ ᾿σογίβιη 
ἄσρστοα ἰγὰθ; Ὡϑιμοῖυ, (μὲ {Π6 ]ΔιίοΣ 18 σχθρϑίϊοαὶ οὗ 
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1ἢ6 ΤὈτΠ6Γ. ΒΥ ἁγίοις ἅτ τηϑδηΐ ΟΠ γιβείδηβ Ἐς; δηᾶ 
κλητοῖς ΒΙΡἜ1Π65 ““οΔ]|]|6α (ο Ρ6.᾽ Απάα ΟΠ ει βείδηβ 
τοῖς ψ͵6}} θ6 ςΔ]]οα δοίουοά ο" Οοά, 5Ξἴηςε {πον Παά 
θθθη δηλ οα Ὀγ Ηἰβ ρδοθ ἴο 866 {6 ἐσ ΟΥ̓ [Π6 
Οο5ρΡ6], δηά δι ῦγαςθ 1{ δη)}ἀ8[ ἰηζιγϑί6 τυ γα 5 οὗ 
{Ποῖ Ὀπθο!ονίηρ ἔθ Ιονν- ΟΖ 8. 

ἢ. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη, ο. [1 σαηηοΐ ἀ8βθηΐ (ο 
Κορρο δηὰά Βοβθπη)., ἐμαὶ (ἢ}18 18 Θαυϊναίδης το [ἢ 
αίρειν Δα εὖ πράττειν οἵ ἀτεεῖ 6ρίβ11905ϑ. ΝΑΥ ὄνϑη 

{Π6 εἰρήνη, Ὑ᾿Β]Οἢ 1ἢ. ([Π6 σοιμηοη δβϑἰιἰδίϊοηῃ ἀδηοίοα 
Ποδ ἢ αηὰ ὀνογΥ Κιηὰ οὐ νου! αἶνγ ργοβρουίν, δηά 
ὩΓΙΟΟΚ τηοβέ οὗ {Π686, γεΐ τχιδέ ἰοροίῃος ἢ} χάρις 
ἰ- ἐαίκθη ἴῃ {Π6 βρίγι(πδὶ βθη86 ἔοσ (ἢδὲὶ οδοθ οἵἵ Οοά 
νι οῖ ρϑββοίῃ 41} υηἀογϑίδπαϊηρ, (ΡὨ1]. 4, 7.) {6 
δ8ς6 ευἱέῤ (σά, βροκοη οὗἁ ἴῃ οι. ὅ, 1. ὅδ66 4180 
οπι. 4, θ. δὰ σοηβυ] Μδοκηίρῃξ, δῃὰ «180 Βίβηορ 

Ἐδ6]] δρ. ῬΟΥΪ δηὰ Μδης. Οὐ {ἰ)18 1{ 18 ορϑογνθά ὈΥ͂ 
Κορρδ: “Πορηδγα σφίδγαπι ἴῃ ἢδο ἰοίᾶ Ἰηβογρί!οη 6 
οἱ 8ϑδἰυἱδιίοηςα, υτ 1ηϑ 53 ηθ τ) 4υδηάδη) ΒΘ η 6 {18 ΓῺ 
οὗ ϑογῃοηΐβ υδαετίδίαπ) ἃς σοΟρίδπι, ἴππὶ νοι ΘΠ ο- 
ΤΟΣ 86η811}} οἱ αἴδοίι τ, 410 ὈΘη θῇς! ἀϊ νη], τ ΠΟΘ 
ΔΡΟΒίο 60 501 ἀδπιδηάδίο ἴῃ 86 ὌὐοἹ]αί!, τηαρη!υάϊ- 
δι ναηογασὶ βοϊεραί Αρ. ουἱνῖ8 Δρρᾶσγει. Ὑγοίβ., 
ἴοο, ΓοΘιηδΥκ8, {πδξ 45 [ῃ6 Αροϑβίὶς ἀδίογιηιηθα ἴο Ἡγιῖθ 
{Π6πὶ ἃ ἰοηρ; Θρ΄5116, 80 Βα ριϑίδοβρα 1 ψ 1} ἃ ργοροῦ- 
ΘΙΟΠΔΌΪν Ἰοηρ ἱπδογὶρέϊο, δηὰ νι] βυιο 85 μου 
ΟἸθαυν πηᾶκο Κηόνψῃ (ἢ6 ρυγροβα δηά ἰηίθηΐ οὗ (6 
νι οίο. γοίϑιοίη 430 οἰϊ 68 ΡΙηγ, Ερ. 8, 7. 

8. πρώτον μὲν εὐχαριστώ τῷ Θεῴ μου--- ὑμῶν. Ἡρτθ 
Μ6 ἢᾶνα ῃ6 σοπγμπγχεποσηγθηξ οὗ [(ἢ6 Θρίβι6, ΡΓΟΡΘσὶΥ 

ὁ Τὴδ ἰοσγῃ ἰδ {ἰνι|18 ἰδαγηθαϊν ἐχρ]αϊμοὰ Ὦγ “65 ρἰ8, ““Ηες νοχ 
ὩΟῺ δέπει τπογαϊὲ Ὦος Ιοοο οἵ δἰ δὶ ἱπίτῖο δρίβιοϊαγυμτι Ῥϑ]ὶ οἀρίίυΓ, 
αἴ δ'ηἴ ΓΕνΕΓἃ οτηθηάαίὶ, βδηοίΐ, δς οἷϊ, Ὠδαμ6 ἀἰξέοτγίοο δεπξα ἀα αἷδ- 
πἰϊδῖα ἐχίεσυδ, χυΐ ναϊεάϊχοσυηι ἔα ͵δε γε! ρίοηὶ οἱ τοιϑ νεσὶ δ εὶ 
τοϊσοπθηι ΟΠ γιϑι ΔηΔ δ ρ]εχὶ, θοοσυς 86 πιεηΐς, δεη(δηι δ, δεεῦ, 
γᾶ, δοιϊίδαυς ΘΟΏΘΘΟΓΑΙΘ νϑ 6 ργοΐδϑϑὶ δσυηῖϊ. ΜῸΪτὶ εηΐαλ νοϊαπῆ 
ἤδης νοσθῖ ἰγϑηβίδίι ἢ) 6856 ἃ ἰυἀδϊοο ῥῬαγιο]αγϑϑίγηο, Τοῦ. ᾧ, 17. 
Οἵ. Πδυῖ. 80, 8. 4 (ῃγοη. 20, 7. 7:8. 48, 12. ““5εαὰ ΟΠ τ διϊδηὶ ρὸ. 
ἶυ βἷο νἱἀδηῖαν ἀϊοὶ, φυοὰ ἐΐ8 ΡΓΟρίοὺ τηογίδε ὅεδι ρεοςαῖδ σοηθο- 
Ὡϑίδ, εἰ 1μδὶ υἱἦ ἱπηοσοηΐαβ βαθεθϊ συηῖ. ΟἸαγιβδίμηὰ Ὦος ραϊεῖ εχ 
Ἀεῖ. 46, 18. 1 Οον. 6, 11. ἰάοο Φεδιι ἀϊοϊϊαΣ ἀγιάδων, οἱ (τι διϊδηὶ 
ἁγιαξόμεναι. ΕὈτ, 11, 11." : Ι 
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80᾽ 6416 : δῃη πρῶτον ἢΔ8 ἐπ {Π|5 ρίαοδ, 48 ὀδϑη, 8ὴ 
ἑποῤοσέϊυθ Β61|86:; 88 ἴῃ Ζ2οἢ. 8, 96. (ὅτοϊ.)ὺ Ὑγεἴς 
Βίθι ἢ ἤθΘΓΘ σοῃρᾶγοβ Αςίβ 47, 28. 1 (οσ. 1, 4. 4 (οσ. 
19, 21. ΡὨΪ]. 1, 8. 4, 19. Ρδέϊειη. 4. Ῥβ. 18,7, Φ2, 
90. 42, 12. 48, ὅ. 1 Τιμι. ἃ, 1. 1.1ν.1,1. “241 ργ]- 
ΤΩΙΠ ΟΠ ]1ΠΊ 8418 οσοηδίδί. 

8. Ὑ αί πον [ο]οὐ8 ἃ ἴο νου. 17. 5 Ῥγαίδίοῦυ, 
δῃα 15 πηοδηΐ ἰο9 σοηο!]Π!Ἰδῖ6 {ΠοῖΓ ροοά ψ1}}, ὈΥ σοτὰ- 
ΤΏ ΘΠ ΔΙ Ώρ' (ΠΕ ΙΓ σΟΠΒίΔΠΟΥ 1η {Πεὶγ γο ΠβΊΟη, δῃα ἰεβεϊ- 
ἔγιηρ; Π]8 ΖΘ8] ἴον (ἤδη, 8Π4 ἢ18 ἀδβίγο οὐ βϑθοϊηρ {Πδὴ. 
(Βοβθη.) Εὐχαριστῶ, ΚόρρὈε Οὔϑεινϑβ, 15 ἔο θέλω 
εἰδέναι ὑμᾶς ὅτι εὐχαριστῶ: ἴ6 οἰ οἰδηὴ 185 ψΜ {6} 
Τουπαθά; βίης ΔΌΓΙΡ(Π688 15 ἃ ἀἰβΕ Πρ ΒΠ1ηρ' ἐπαγδδ- 
(ογβίϊς οὔτ 6 Αροϑε θ᾽ 5 ϑέγ16. Τὶ 15 γοιγκοα Ὀγ 1,068- 
ΠΟΙ 84 σοῦ, (πὶ 1Π6 Ρῆγαβα εὐχαριστεῖν τινι ἰδ ηοῖ 
ἐουηὰ ἴῃ ἐῤὲδ 56η586 1 [ῃ6 (Ἰ]αββὶσαὶ τσὶ ἴογβ, ΠΟ 86. 
ἰηβἰεδά οὗ 1{, χάριν εἰδέναι. δδ6 ποία οἡ 2 ΤὮΘΒ8. 1, 8. 

8. τῷ Θεῷ μου, νιν αοά. ΤὨϊ5 Ἔχργαβϑίοη, σῇ] οἢ 
ΟΟΟΌΓΒ 0 ΨὭΏΘΓα 'ἴπ τη6 Οὐοϑροῖδ, ἰΒ ργορβδηΐ τ 
τηθδηϊηρ. ΚΟΡΡα δχρί δίῃ 1, 16 ασα νἤοι 1 γγοσσ 
5:10, ψἤοβα ἴον 1 ἢᾶνθ δβχρογιεποθᾶ, δηὰ νῇῃοϑὸ Ρέ6- 
σορίϑ 1 οὔδγ." οδαριάρε, “Ὧν σονοηδηΐ Οοἀ.᾽ 
Ε 18, πονόνογ, ποΐ ΨΕΥΥ͂ ΘΑΒΥ [0 ἀοίογιηθ (ἢ 6 σοη- 
βιγυσίίοη οὗ διὰ τοῦ Χριστοῦ; Δη ΘΒΡΘΟΙΔΠγΥ βίης κὶ 
Ὑ1}1 τη κα ἃ ροοα 86η86 1Ώ ΙΊΟΓΘ ἰΠὰῃ ΟΘ γᾶν. ΟΥἿΤ- 
{108 οὔβογνοβ, (ῃδὲ 88 (Ἰε ιβδη5 ὕγαν ἴο ἴῃ6 αίδοσ 
{Πγουρῇ ΓΟ γιβῖ, 8ο ἴΏ6Υ γοέμνη ἐδαπῖϑ ἴο [Π6 βᾶπηθ 
[πγουρῇ ΟἸγίδί, Βαΐ (Πἰ9 15 ΤΑ ΚΊΠΡ [σΓ ρσταηέοὰ τ ῃδί 
ομρῶι ἰο ΡῈ ργονθά. ΟἿ 8 ἘΠΡΡυες 1 ἴο Ρ6 6αυϊ- 
ναδϊθηΐ ἴο ἐν ὀνόματι 1: Χ, δεα ΕΡἢ68. 6,30. Νοῖ διδ' 
ἴΒεγ νδηΐϊμρ ΟἾΠΟΓ δῃαὰ ὨΆΓΒΒΘΣ 5801 10ἢ8. ΤΙ 
5: Πρ 68{ ἃπὰ βυγοϑὲ ποθ οὗ ᾿η δγργοιϑ 00 8668 (0 
Ρα (δδΐ οὗἉ (αἰκίηρ {Π6 τογάβ ὙΠ τῷ Θεώ μου, [Π}}8 Γδ- 
[δυτῖπρ᾽ (ο. ΟΠ γὶθῦ 88 116 μεσέτγης [Ὠτουρῇ ψῃοῦν ἀοα 
Π88 θθοσπηθ ἐΐσ Οοά. 

Νδοκηιρσῃι ορβόγνθβ, [μα “ Ῥαυ], ἴὰ (ἢ 6 Ρερίππίηρ᾽ 
οὗ ἢ18 δρίβί68, θησαν βυ)] οἷ πδα ἰο (Π6 ΑΑροβίοϊ!ς 
ΒοηοαϊσΠοη. ἃ βοίθηη (Ὠδηκερίνιην ἴῸγ {πὲ (ἢ, οἢ8- 
ΤΥ. ρδάθησο, δῃά οἴἶοῦ νἱγίθθ5 οὗ [86 Ὀγοί τη: (οὸ 
τ οπι π6 ττοίθ,. ἰο. τη Κα τῇ 6: .- ΒΟ ΠΝ] 6 σ {πον 

ΥΟΙ,.Υ͂. Χ 
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ΒΔΡΡΥ 8ἰδίθ, δηά ἰο ἰδδ4 (δοιὴ (ὃ 8 τρῶς ᾿πηργονο- 
τθηΐ οὗὨ {6 δἀνδηίαρεοβ ψῃϊοῆ ΠΟΥ απ]ογεαὰ 88 
ΟΠ ΓΙ βε1405.᾿» 

8. ὑπὲρ ὑμῶν, ἴον ἕνεκα, ““ ΟΠ γουΓ δοσουηί.᾽ 
8. ὅτι κυ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, 

“«γους (αἰ ἴῃ ΟΠ γῖβε ἀηὰ τῃ6 Οοβρε!." ὙΠ σθ- 
Βραοῖ ἴο {Π6 Ρἤῇγδβ8 ἐν ὁλῷῴ τῷ κοσμώ, [ἴ πηυδῦ πε ἢ Γ θ6 
»͵οδ5θα,, Ὠοτ, οἡ [Π6 οἴπεον "ης, ἐἐνιἐοα ἴο ἃ ραγτίίου δ Γ 
ΘΟΙΠΙΓΥ ; ποὺ ανθῇ δ δχρἰϑϊηθά, ψι Κορρα δπά 
Ἐοβοητη., “5 ΨΏΘΓΟΝΟΣΙ {ΠΠ6ῸῚῸ 8 ΟΠ γιϑιδη8. [1 
τλτδῖ ᾿)Ρἷγ, ἐλδ τυλοίο 2 ἐδ Θπιρίγθ, ὉΔΥ, 41} ρανῖ8 οὗ 
(6 ἐμὰ ψ τ πο {Π6 Βοιμδη ἡδίϊοη δα ςοη- 
ποχίοῃ, ψηθίῃογ ἰἤθγο ννογὸ (γι β 88 ΟΥἹ ποῖ. ΕῸΣ 
10 4}} {Π||868 1Π6 ἢθν)5 οὗ {Π6 (σοβρ6] δῃ4 [18 ϑργεδὰ δὲ 
Βοπιο, ψουϊά ὑὕ6 ΠἰΚοὶν ἰο 06 σαντιθα : {118 δανδηςσίηρ 
115 σγϑάϊέ, δὰ ρᾶνίηρ {16 ΝΥ ἴῸΓ 118 Ιηἰγοάιιοςοη 
οἰβανν ἤθγα. 
 ΒΟΙΏΘ6, 85 Αηϊηοη δη ποβοημῃ., νουϊά ἰΔΚ6 πίστις 

ἴον “(Δ ἢ] Δα Παγθησοα ἰο 1η6 ΟἸἸδιΙδη το] ρίοη ;᾿ 
ἃηά Κορρθ ἑμείμαθα ἰΠῖ Β6η86. 

,.. 9. μάρτυς γὰρ μου ἐστιν ὁ Θεὸς, Κο. ΤΠ686 νογάϑ 
8Τ6 108 ΡΔΓΔΡΙΓαϑ6α ὈΥ Κορρε: ““ Εδββδθ νοβϑ ὈΟΏΟϑ 
Οἰεγἰβιίποβ ᾿ἰφίοιν, οἵ ργδῖα8 ἃρὸ 1260, φυοτ βου ηημ6 
ἴῃ νϑϑίγὶ τηθιῃουίαιῃ Γράθο ; ΒΕΠΊΡΟΓ 6η1π οἵ αβϑϑιαἀιὰ 
6 ΓΟάΙγα δοΐθιο μοὶ θυ ἰοϑίοι. Απὰ δα οὔ- 
βοῦν {παῖ {1158 18 ἃ ογηλα α οὗ ϑαγηθϑὶ Ἀ586 61 δίῃ, 
δηϑνθγίηρ ἴο [Π)6 Ηφοῦ. ΓΤ ἽΝ. 
.9. ᾧ λατρεύω ἐν τῴ--- εὐαγγελίῳ. ΜδΗΥ εταϊηοηΐξ 

Οοπιιηδηίδιοιβ ἤθιθ γθηάθγ λατρεύω τυυγδὴ!», τὉϑοη6- 
γαΐο, αάογα; ἃ8 ἴὴ Ρ[Ϊ. 8, 8. οἱ πνεύματι τῷ Θεῷ 
λατρεύοντες, Δηὰ 2 πη. 1, 8. ᾧ λατρεύω ἐν καθαρῷ 
συνειδήσει. Απὰ (18 8686 ΙΔΥ Ά66η) ἴο δ6ϑῖ 580 
(η6 δι ἰάρα οἶδιι88 ἐν πνεύματί μου, Μ|ς]), Ὁ 11 στρα ]}Ὺ 
δήιη!ἰο6α οὗ πο οἴϊαὺ 86Πη86 ἤδη 62 απΐηιο, δἱποοροίψ, 
αὖσῳμο ἀψροονὶ δὶ, νου ἃ ἀθιθυπηηθ πὲ ἴῃ ανουγ οὗ 
{π6 ᾿Ιηϊογργοίδιίοη ἴῃ απθϑίίοη. Βυῖ ἰῃαΐ 18 ηοΐ π6- 
ΘΟΒΒΆΓΥ : [6 ρἢ ΓΆ86 ΙΠΔῪ 4.80 ἸΏ6Δῃ (88 νγνἃ8 βιρροβίβα 
Ὀγ Ριβοδίογ) υοέθμέθ απίπιο, Ἀδὰ γθηϊθη8. 6814 68, 
186 ἢνβι τηθημοηθα ἱηιογργθίδιοἢ ἈΠ] 50 Π 4 0} ἸΟν ΘΓ 
18 Β6η86 οἵ λατρεύω, ψνΠ]οἷλ ἃ5 10 ἴῃ (Π6 Νεῖν Τοβίδ- 
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τηϑηὶ οἴη ἀδποίθβ μοὶ το] ρίουβ οσϑηΐρ οἡἶγ, Ὀυέ' 
84.130 {παΐ δοίίνο ροιογηδηςα οὗ ψῆδίὶ 18 Θη)]οϊηθα ἴῃ 
{Π6 [ον!ς] ἰανν, 50 1 ἤοῖο ἀδθηοίθϑ {Π6 β8δῖη6 σοξὲυο 
δογυΐεε ἴῃ {π6 (ἸΠγιβϊδη σπυτγοῖ, τπουρ ψηἢ ἃ 
σἤἴδηρο οἵ (η6 ΚΙπὰ ἐΒογθοῦῖ, ,ἴἷ8α ἸηδῪ σομρᾶγα Αοίβ 
27, 28. ᾧ καὶ λατρεύω. 

9. ἀδιαλείπτως, μησοαδίησίῳ ; 1.6. αἱ ἰῃ6 ταρυϊαγῦ 
τοί 5 Οὗ ργᾶγοῦ, ὅθ 6118. 

9. μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι, ““ 1 τα πηρηίοη οὗ γου." 
ἘΧϑΙΏΡΙ68 οὗ {Π||8 ρῇγαβθ, ἡ ῃ]οὴ αἰ ἔδγβ ἔγομ μεμνῆσ- 
θαι τινος, ΔΓΕ δα ἀυςοδα Ὀγ ἢ ςἴ8. ἔτοτῃη Ατίβίοίϊ.. [,γ8145,. 
δη Πίορ. 1μΔοτῖ., δὰ ὈΥ Ῥαϊαίγοι ἔγοιη ᾿βοογαίθϑ.: 
ΤῊ αἷς Ὀοΐογα ἀδιαλείπτως την Ὀ6 τοηήἤογεά δου 
λοιυ, “ἰι Ποδάγρα, οὔ, σι ΟἿΓ σοτημηοη ψογ- 
βίοῃ, ἐμαί, ΜὮϊο) 866 8 ργαίογαθ!α : ἴον ἀδιαλείπτως 
ΒΟΔΓΟΟΪΥ δά πη118 οὗ ἃ ρατγίίοα οὗὨ σοτηρϑγίβοῃ ; δηᾶ εἷς 
158 οἴϊβη υβεἀ ἔον ὅτι 1ηὴ {π6 Ὀαβί νυγιΐθγβ. (866 Εδρῃε].). 
ΤὮ15, πονγανϑγ, 161 γθιηθθοσ γιρ ἢ, [Δ Κ65 ρ]4ς6 οἰ ον 
δῇϊοσ ψογάβ οἵ βρθακίηρ.. 

10. πάντοτε----δεόμενος. 686 ψοΓ5 Βῃουά (1 {Π]1η]ς 
ψ ἢ Κορρθ) θ6 (ἀκΚθῃ ἰοροίθογ ; οἰἤουν 86. πάντοτε 
Ψ1} 6 τοἀπηάδηί. 

10. εἴπως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι. ΤὮΘ 56η56 οἵ 
(Π686 ΜΟΓΩΒ ΙΏΔΥῪ Ὀδ ἴἢιι8 ΘΧΡΓΘΒΒΘΩ : ““ 1 ὈΥ ΔηΥ 
ΙΏ6Δ4Π8 1 πηὶρης γαῖ ονοῦ Ὀ6 80 ἀνοιγϑα 88 ἴο θ6 ροῖΓ- 
τηϊτἰοἀ ἴο νἱϑ1: γοῦ : ψΠΙΓΠἢ Ιηἰδγργείδιοη 15 δάορί- 
δα Ὀγ Κυρῖα δπά Κορρε." Νον οἵ ποτὲ 15 ἔογ ἵνα: 
Ραξ 1 αἶδο πηρ]165 ἀουδί. Τῆς ἤδη ποτὲ πίδ Ὀ6 γθη- 
ἀεονεά εὐ6», αὐ ἰοησίἠ. Ἰζγρκα οὔβογνθβ δὶ [6 
ΟΓΒ. ΒΘ ΠΥ στοαὶ ἀρϑῖγα οὗ δνογίίησ αν], οὐ οὗ 
οδίαἰηίηρ ροοή. Απᾷ ἢδ δήάιιοσθβ θχϑηιρ]65. ἔγοπι 
Ψ9οβορθυβ δηά Ὠίοηγνβ. Η ἃ]. ὍΠ6 Ἄχργθβϑίοη ποῖ ὑη- 
{γθη ΘΕ ν οσσαυγβ ἴῃ {ῃ6 (Ἰαδβῖ αὶ ψγίογβ ; δὰ ρ6- 
ὨΘΓΆΠΥ, 1 {ΠϊπΚ, ἴῃ [ἢ 6. 20 16)" βρη! σαίίοη. 

10. εὐοδοθήσομαι. ᾿ΓΠ6 ψοτὰ ΡΓΟΡΘΙΙΥ βίρη 685 “ (0 
θ6 τἰσὮν βού ἔογναγα οἡ ἃ γοδά :Ὁ" δῖ 11 18 οἴδη τι8ϑϑἀ 
τηϑίδρμογίσδ  Υ, [ἢ [Π6 56η86 οἵὗὨ δ6 »γοϑρογϑά, ὃ6 ζογ ϊι- 

ἘΞ Αηά 80, ἱπάεεά, (Κουμπηεηΐαδ, ᾿ν ἢ Ο 58 γ8 {6 εἴ πῶς ἰδ ἴοτ ὑψέποτε ; 
δηᾷ 18, ἣ6 ΟΌβασνθβ, δη θα ριθϑϑίοῃ ἱπαϊοδιὶνε οὗ ἀγάθηϊ ἀδδῖνε, σφόδρα 
ἐπειγομένον. : : ᾿ 

ΧΩ 
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παΐα." Απμὰά (δ βησηϊβραίίοη 18 [γαφυο!ξ Ὀ0Ιἢ ἴῃ. {86 - 
ΟΙὰ Τεβίδιηθηξ, [ἢ 6 ΔΒΟΟΓΥΡρΒ4] γε θγβ, δηὰ 15 ϑοπῃ6- 
(ἰπ165 ἰουηά ἰη (Π6 (]α8581.8} αἰξῃοτβ; ἰοῦ ψ Βοῖὰ 6 Χ- 
ΔΠ10 68 ἅτ δα ἀιιοοα Ὦγ Κυρᾷα δά ἡ εἰ8. ; 885 ἢξογοά. 
θ, 78. ὡς εὐωδώθῃ τὸ πρῆγμα; 88 4180 ἴη. 186 Ναν “Ἔα: 
ἐδιηθηΐ, ἴτοια ψνῇῃϊσὶ ἐοίήμυν. δά ᾷάιι668 ἔγψγο ΘΧΔΙΌΡ}65:; 
πδιηοΐυ, Ψοἢ. ὅ, ὦ. περὶ. πάντων. εὔχομαι! ε εὐοδουσθαι, καὶ 
ἑγιαίνειν, Δη4 1 (οΥ. 16, 2. θησαυρίξων ὅ τι ἄν εὐοδώται.. 
ἼὝΠοΓα 8 ἃ βἰ ας σοπδίγαςιίρῃ τη Φ Μδος. 10, 48. τώ 
εὐοδώσαντι καθαρισθῆναι. ἴδροη [Π6 ἀῦονθ 86η86 (86 
θ6β8ῖ ογι1ς8 (48 αὐτοί... Κγρκο, Υ εἴβ., δ Κόορμθ,). 8γϑ. 
στοοᾷ, ΤΠΘΥ {γὰγ οὔβογνα, ἰμαΡ Ῥ8ὺ] ποι! Ὠα. 
ΤΏΟΓΘ δο] οἰΐοι!β δρουΐ δοείηρ. ἄθι, (πδη δαμὲηρ α 
φγοβρεγοιι 7ομγπϑν ἴο {βρη ; βίῃοα δῇροιίίοῃ 18 1116. 
τηϊη Ὁ] οἵ ᾿πηροαϊπιθη 8 οὐ Ἰησοηνθηίΐίβηοθβ, 80 ἰπδὺ 
16 οεηά Ρ6 Ριυϊ αἰίαἰηθδά, 

10. ἐν τῷ θελήματι Θ,, 1. 6. “ ὃν (6 Μὰὶ}} οὗ ἀοά ;" 
πὸ (ῃ6 ΠΡ. ΓΟ ὩΣ. 

11. ἐπιποθώ γὰρ ἱδεῖν ὑμᾶς. ΤΠΘ ὀπὶ. 18 ἱπίοπϑνα: 
δῃά ἱδεῖν 15 ἴο Ὀ6 ἰαἰκοη, ρομωΐαγϊέον, ἴὰ [186 56η56. οὗ 
Θη]οψ ψοι" δοοὶείψ, εῖβ. ἤδτα οἰἵεβ Βμδίαγίβ: εἴθε 
μθὶι τὸ θεῖον παράσχοι τὴν σὴν ἱερὰν θεάσασθαι μορῷὴν, ἧς 
ἀπολαύσαι πάλιν͵ ἐλπίδω, διηνεκεῖς εὐχὰς ὑπὲρ παεύτου 
ποιούμενος τῷ κρείττονι, Δηα 1, ν. 42, 10, (ὐδυβϑδηχ να- 
ηἰδηαὶ βἰθὶ Βοιηβη, [18586, Ργϑίογ οκρι ἀλίᾳίαιῃ νλϑοπαὶ 
ἄδοβ Βοιηποβαιρ, απογιᾳι Ὀοηοῆρίο ἰῃ δὰ ἰϑχίυπᾶ 
Οδ5ρῖ, 

11. ἵνα τι μεταδῷ χάρισμα, ἧ. π.» ““ἴἴχ84.1 ΤΑΥ͂, ἰῃι- 
Ρᾶγί ἴο γοῦ βοιὴ6 Βρ.{1{08] οἰ." ΤῊ 8. 18. ΠΘΠΟΡΑΙΥ 
ΒΡ οΒβε [0 γϑίδσ (0 βρης, ηηἰγαομίους σὶῆθ, Τοηάτι 
{Π1η Κ8 Μὲ ΤΊΔῪ Ἰηΐογ ἔγοιῃ 12, ὅ---7.. (8. τὴ Κοιηγδῃ 
ΟἸὨ γι βιδῃ8 ἀἰγεδαν Πδά δομιρ.; δῃά {πδ8ί, ορῃεϊἠφτίης 
(π6 ἰοπιρίδιοηβ ἴο ψῃϊςἢ ΠΟΥ Ὕ6͵Θ. ΘΣροΒρ, 11, νὰδβ 
ἀεβίγαῦ!]8 {ΠΘῪ Βπου!ὰ αν πίργθ. Θὰ {πὶ οἰδας Βδρΐ; 
ταοϑέ τοοοπξ Οοιμπιθηΐαίοσβ ΘΠΓΓΟΙΥ δχοίμαα μεῖκαρις- 
ἰοιι5 αὐ 5, ἀπ σοηῆηβ [ἢ 886ῃ86, οἱ [ἢ6 ψοΓαβ δοίοὶν 
10 ργεποἠίηρ ἐδ Οηδρεί, 88. (ἢ, δτεδῖ τηΒΘΏ8. οὔ. ἴτὰ: 
ἀγεηρ' βρίΓια4] Κηον]θᾶρε δηὰ βαϊβοδίίοη. Απά 80 

ξοϊ]ουδηότ, ψἢῸ ΘΧρ αἰηβ {Π6 χάρισμα πνευματικὸν 
“ αυοάνί5 Βεπεβοίαπι ἀϊνίηθπι, αὐοα Οἢ ΓΙ 8018. ΠΟ; 
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πυϊπῖδα98 το ηρίε, οἱ Θοἠ(ίηβαγ ροϊαβέ. γ. 6. ροτῖ- 
ἔδοῖίοῦ τα] ρΊοΠ18. σοἢ τ βεδδ σορηϊ 0, Το πδί5. δία: 
ἀταπηὶ οἰ! απὶ νιτταἰαπὶ ΤΠ δ ἰδηδγαῖη, οὐ ΠΊΔΊΟΓ 
(ταπαυ}} 88 δηΐ τὶ." Απά 50, ἱπάεοα, ΤὨΘοργ]δοῖ : 
ἸΚάρισμα δὲ ἐστὶ πᾶν, ὅπέρ οἱ διδάσκαλοι εἷς ὠφελείαν 
τῶν ἀκουόντων ἐνδείκνυνται. ΤΓὭΘη πνευματικὸν ψ}} 
ἹΠΘΓΟΙΥ ἐϊσὟ “’ ΓοΪαἰίηρ ἰο {Π6 5ο0]. Βιυέ {Π|8 18 
δν]  ΠΕΥ τοὺ σοπῆηρά ἃ 56η86.ὡ ὙΠόΙα 15, 1 {ΠΙ0Κ, 8 
γοίεροηοθ ἴὸ {Πἴοϑα σὶβ8. ψ οἢ ογα πηραγίοα ὈῪ {πῸ 
Ἀγ σῃ αΥ Παη 8 οὗ ἐπ Ἀροβί]εβ. Νον ΠοίΠοΓ 
ἔπ 58 β5ῃ4}} δά ς4]16 ἃ πεϊγάσμίοιιδ οἵ ποῖ, 18 ΠΊΘΓΕΙ͂Υ ἃ 
αἰιξδῖίοη ὃ τ οάβ8. ῬοΙΠαρβ 1 πὴᾶν ὃ6 Ὀείίογ ἴο 
τογπὶ ΓΠὸ πὶ δρεγηαζιγαί. ϑιοῖ ρ᾽ 8, 1 Δρρεαγβ ἔτ Πὶ 
12, δ---7., αἰ ἐπ οχὶϑέ δὲ οπι ; βυοὶν ἰζ 5ῃου]ά 
ἐδ 88 "ογα Βυρογηδίυγα ν σοπἔογγοά : ἀη ἃ ἰὸ [Π656, 
1 οσοΠποσῖνο, Ραμ] ὀβρϑοία!]ν τοίδιβ ; βίποθ, τουρῇ 
{Πὸν ἀἰά δαϊδέ, γοῖ {πὲ ῥγοῦδὈ]Υ ψν88 ὁπῖν ἴῃ ἃ οἰἱρλέ.. 
ἄερτοε, δὲ ἰοὰϑι ἴο ἃ ἐηι θα οζέοηπξ. 

11. εἰς τὸ στηρὶχθῆναϊ ὑμᾶς, “τὸ ἐδ οπά {παΐ γοὰ 
ῬΊΔΥ ὕδ οϑἰ δ᾽ οῃμοᾶ ἘῸΥ ποι ΐπρ Μου]ὰ 50 πλοῖ ἰδπά 
ἐο σοπῆγγῃ 1Π6 ῥτόαϊ τη] ἰπ|46 (ὙΠῸ ἃγα Βογὸ τπηδϑηΐ, 
ὑμᾶς ἴότα β᾽ ηϊ γἱηρὶ γου αἰΐ) ἴῃ {πεῖν το]! ρίοη, 48 {Π 6 
ανϊἄσηποα οὗ 118 Οἰνιπὸ οὐρίη, 80 ὩΠα. ΘΒ] ΟΠΔΙΠΥ 50- 
116α Ὀγ τ1ῃ6 ἑοτηπμηίοη οἵ βυσῇ ρΙ5. δὸ ἔλγ, {Π6τα- 
ἴ6, ἔγοπι {1 ηΚίηρ' βιοἢ δ 8 Θχοϊυ θα, οΥ δ Γποϑξ 

5! ΠσΠ Εν 4] υἀ δα (ὁ, 1 σοποοῖνὸ {παὲ ([Π6 Ψψογάβ εἰς τὸ 
στηριζθηναι ὑμᾶς ἅγ6 τηρᾶηΐ ἰὸ ἀόβίσπρίὸ (Π6 εβδοίς 

οὔ αἰΐ, ἀπα ἠοΐ ἡιεγοῖῳ ὁπ ἐΐοδο τοῆο τεοοὶυοα ἐΐα 
αὐ 5. δὰ τὸ πόσο Ὀδεη πλϑδηΐ {ἢ 8η οἢ]θυβ., δηᾶ 
ΟΥΠΟΓ γοόθηΐ (ὐοπηπγχοηξάϊοῦϑ [61] 8, [δ΄ οι] Βοδύ οἷν 
δανα γσϑαυϊγθά {πΠ6 ργεβεπόβ ὁ δὴ Αγροϑί]β ; παΥ, {Π6 
ΘΡΊ5.16 πηῖρῆς ἢανὰ Ὀόθη δχρέξίοα το ῥγοάθι 8 ὨΘΑΓΪΥ 
πε 54τη8 εἴδει, Μύ, δῖδαε, ᾿ἡΔεεά, ὁδ᾽]εςΐ5 ἐΠαΐ, πα 
Τηϊγασυΐοιβ οὐ ἢ8 θθόη τηθδὴϊ, (μ ρίωγαὶ μουϊᾶ Πᾶνα 
Βεσπ᾿ υβοᾶ ; βίησςθ πὸ ρμαγέϊξαϊαν σις Δ Ὀ6 πηθδῃϊς. 
Βυΐ ἔπογα 18. Ν᾽ ΙΩΪΥ δῇ οπαϊίαρὸ (48 αϑθη ΒΟΒίδυ8. 
Δ π}1{5), δηὰ [Π6 ψογὰ δά 8 σοπογαΐ ΒθΒη88. ΝῸΓ 
ὀπρῆι τα ἴο δδ οδ)]θοοϊεά ἐμαΐ τί βϑῆθνν5 ἴῃ 6 χαρ. πνευμ. 
ταυϑῦ Ὀ6 σΟηΗπηαα (ο ἃ 5: Πρ] ΑΓ 886η88 : [Ὁ 858 15. Ψ6]} 
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ορβογνϑᾶ ὈΥ ΟἸ γγβοβίομ, (ἢ τι 18 ἤ6ΓΘ μετριάϑοντος, 
85 16 Ῥὺ] δὰ 5814 μικρόν τι. 

14. τοῦτο δὲ ἐστι συμπαρακληθήναι, τς. ΟΠ ΓΥΒοΒίοΟΙΩ, 
ΕἸευμπηοηΐυ8, ΤὨΘορῃΥ]. Οτοίϊυθ, ΙοοΚο, Κορρο, 
δηά Βοβθηπ)., ἤθγα ποία [ἢ6 οαφιὶδὶές ἀοἰΐσαον τ Ὲ 
ψὨΙσἢ τῃ6 Αροβι]6 βοίξθβῃβ ἄόονῃ ν ηδὲῦ τρ ἢ ἀρροᾶγ 
διγοσᾶηΐ ἴῃ {Π|6 ρτοσθάϊηρ βθηΐθηςθ. δὸ (Ἐοιπιεπ. 
Ρ. 10. πιεά, ἵνα μὴ καταφορικὸν (1 ᾿σοη]δοΐατα καὶ Φορ- 
τικον Ἐ) ποιήση τὸν λόγον, α. (ΟἸἸγγβοβί. διρ]δίηβ τἢ6 
συμπαρ. ὈΥ εὐφροσύνην τὴν ἐπὶ τῆς πίστεως αὐτών ἐσί- 
δοσιν. Βαϊ 1 βιιβροοί ἰῃαΐῖ τ βῃουϊά ἴον ἐπίδοσιν τοδὰ 
ἐπιδόσει : δῃᾷὰ 80 1 18 ἔουῃά ἴῃ ΤὨΘορ νυ ]δοῖ. [ἢ δα- 
ἡυβίίπρ, μοψόνογ, [Π6 οχδοῖ 86η86 οὗ συμπ. ἰἤεγα 15 
βοιηθ {|| ἀϊβου]γ. Παρακαλεῖσθαι τιδῪ 5] ΠΥ ποῖ 
ΟὨΪΥ ἐο δὲ οοπιξογέοα, Ὀὰϊ διρρογέθα, ταϊδεά : δῃὰ 
{μογοίογο 1 πιαψ Ὀ6 δαυϊναίοηΐϊ ἰο στηριχθῆναι, Ἡ Ὠ]οἢ 
ἴννο (θγιη8 ΔΓ6 υηϊϊοα 1η 1 ΤἼ68. 8, 28. δὸ (ἌγρζΖους 
“ς ος ἴῃ ἴοςο νϑύθαηὶ παρακληθῆναι Ἰάδτῃ 681 ἃς ρΡΓ- 
σβάδηβ στηριχθῆναι, διιδίοηέαγε οἴ σοηπιαγα δάδῃι. 
Ποάϊίαμα ΟΠΊΠ8 Γ68 δα φιμέμαηι Π61 σΟὨ ΡΠ ΔΙ ΟΠ ΘΠι. 
Ναὶ δά)ϊοϊζυν ἐν ἀλλήλοις. [Ι[6πῚ ὑμών καὶ ἐμοῦ." 
Βυΐ 1 σδῃηποί ἄρτγϑα ψ Δ {158 Ιραγηθα (ομηπηθηίδίοσ, 
(Πδὺ 118 Β6η86 15 ἴο Ὀ6 οοηηεά ἴο (Παΐ οὗ στηριχθῆναι. 
ἽΠΘοΟρΡγ]δςοῖ ἢΔ8 δίοηθ, 1 {{1η|Κ, 56 Ζθα οἡ (6 γίσεςϊ 
οἷυθ. ΤὮθΓα 15, Π6 οὔβοῦνθϑ, ἃ βογί οὗ αἱέίορία; Ἀπὰ 
ἴη Ἰηςογργθύηρ (ἢ6 παρακαλεῖσθαι, (ἡ ΠΙΟἢ ΤΑΥ͂ πη 
ΡοΙ οοηΐονέ, Δ δμρρονέ, οὐ οοηβἔγπι,) (ῃ6 Αροβιὶβ 
ΙΏΘ8Δη5 ἰπᾶΐ {Π6 ἴΌγηοῦ βῃου]α Ὀ6 Δρργορτγιαϊθα ἴο 
ΒΙπ861}, (η6 Ἰαίΐογ ἰο [Π6 Βοιηδη Ὀγοίῆγθη :- ἐπουρῇ, 
ουΡΐ οἵ ἀε]!οδοΥ, ἢ ΟὨΪΥ ἀϊπέβ αἱ 118. [{ 15 ΠΠΕΙΪΥ 
τοι γΚαα ὃν (ὨΠγγϑοϑβίομι, ἰ. 8, Ρ. 13. καθάπερ γὰρ ἐκὶ 
πυρὸς ἄν πολλάς τις συναγάγῃ λαμπάδας, λαμπρὰν ἀνάκ- 
τει τὴν φλόγα" οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν πιστῶν γίνεσθαι πέφυκεν’ 
ὅταν μὲν γὰρ καθ᾽ ἑαυτοὺς ὦμεν διεσπασμένοι, ἀθυμότεροί 
πῶς ἐσμεν" ὅταν δὲ ἰδόντες ἀλλήλους τοῖς οἰκείοις περι- 
πλακώμεν μέλεσι; πολλὴν δεχόμεθα τὴν παρακλήσιν. 

Ἐ ΤῊΪΘ δῃημθηδαιοη 8 σοηβγιηθά Ὀγ ΟἨἩτγγβοβίομῃ, Τ'. 8, 428. ὑπο- 
τέμνεται, καὶ τοῦτο πάλιν τὸ φορτικὸν, λεαίνουν τὸν λόγον, καὶ ποιῶν 
εὐπαράδεκτον ; ἃϊδο 18, 17. ᾿ πον 
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Ἰ)οάάανιάρο, ἰοο, γϑιθαγβ, “ ἰἢδὲ δνθγΥ παν ἰηβίδησο 
ἴῃ Ψῃϊοἢ πιγασαΐουβ ρὶ 8 γα σοπητηπηϊςαίοαά, ὈΥ 
{π6 ἰαυίηρ οἡ ἰἢ6 Παηὰβ οὗ δὴν οὗ 16 Αροβέϊ]θ8, 
ψουϊὰ Ὀ6 ἃ βουιςο οὗ πον δα! βοδίίοη δηα οβίδὈ } }15}- 
τηϑηΐ ἰοὸ {Π686 ΠΟΙΥ πΊ6η ; 88 ὈΘΙηρ᾽ 80 ονἀδηΐ ἃ [οκϑη 
οἵ {6 ἀἰϊνίηθ ργοβθῆςα ψ} ἢ ἤδη, δηὰὶ ἃ πον δηΐ 
50] 6 ΠΊῚ 5868] 861 ἴο {Π}8 ΠΟΙ 551 0η {Π6Υ Δα τοροοϊνροά.ἢ 

18. οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν---ὖὗτι. ΑἩ αἰοραηΐ ημεὶ- 
οδὶδ, Θαἱνα]θηΐ ἰο, “ ἴ ψοιυϊά ἢᾶνα γοὰ Κηον." [118 
Γγδαι θην υ864ἃ Ὀν δι. ΡΔ}}; δηά 18 ποῖ υῃθχδηιρ] δά 
ἴῃ 1ῃ6 (Ἰαβϑίοδὶ ντιῖογθ. 80 Αἰμδϑη. ὅ60 Β. οὐδένα δε 
ὑμῶν ἀγνοεῖν, ἄνδρες Φίλοι, ὅτι, ὅτε. 

[18 ψ6}} γθιηάγκοα Ὀγ ΤΠΘορἢ  Ἰδοῖ δηᾶ Ὁ ουπηδ- 
Πἰ9, {πὲ {Π18 185 πηθδηΐ ἴο πηθοῖ ἃ ἰδοϊξ οδ]θοίίοη, 
80 (ἢ 88, “1 (Π 6 γοῖιϊ 80 πηιοἷλ ψ 5ῃ θα ἴο 866 τ18, ψῆἢν 
ἀϊά γουι ποΐ σοπα : δι ΠὨιηαἀογθα γοιὶ :᾽ (ἢ 6 δῆϑν δΓ 
(ο ΜΠοὮ 18; “1 αἱά ᾿νὶϑἢ, δηὰ ἡμέϊψ ργορυδεοά ἐξ: Ὀαϊ 
ἊΡ ἴο {Π18 {{π|86 1 ανα θθθη πἰπάθγοα.᾽; 

18. ἄχρι τοῦ δεῦρο, 861]. χρόνου, Θαιιϊναίοηξ ἰο ἕως 
τοῦ δεῦρο. ΤῊΘ Ρἤγαβθ οσουτγ 1η ΤὭυογά. 8, 69. δηὰ 
ΨΙΠουΐ {ἢ 6 ἀτίο]6, τη Ρ]αίο, δια .28ο ἢ η68, οἰϊθά ὈγῪ 
Υεἰβίθὶη. Βυΐ νῇθδη {6 διίϊοϊα 15 οί δυργοϑϑοα τ 
τυ ὉὈ6 μραογβίοοηή. ΤὮα οἶαιιβα καὶ ἐκωλύθην 15 
Ρἰδίηγ ραγαπίμοεςαὶ. οἱ ἢ τοίθγβ ἴο Ο]]Π 08 ἀὰ 
ἌΓΘΏΙΗ. δάςι. Ρ. 6] ὅς 458.. ΤὭῆοβο Ψῆο ᾿ᾶνὸ ποῖ [Π8 

δοοκ ἸὩΔΥ͂ σοηϑβυ (1488 ΡὮ]]. ὅδοῦ. 
Ου {Ππ6 οσδιι86 ψ ῃοἢ ργοαυσοα {ῃϊ8 πἰηάἄγαηςο, (ἢ 6 

δηίοηΐ, δηἀ {Π6 Θατὶν πηοάθγῃ ( οπηπηοηϊδίογβ βρθοῖ- 
ἰδία νδυϊουϑῖν. [ἢ ἃ τπηδίζϑγ ψἤθγο 6 ἃ ψ ΒοΪΪν Ἰοἔ 
ἴο σοπ]δοίαγο, 1 ΠΠΔΥ 6 80 Πσϊθηΐ ἴο 8ΌΡΡΟΒΘ, {Πδΐ 
ἀϊβδγθηΐ ᾿ἰπἀγδῆςο8 οχίβίθα δὲ ἀϊδγθηΐξ τη} 68 ; ρ6Γ- 
Πᾶρ8 αἰ [0886 ψίϊοῃ ἤᾶν ὈδΘη σοπ]θοίαγθα. δὸ 
{πὶ Ὧν. οάάγιαρα 88 ργυι ΘΕ ρΑγΑρΡΓΑβοα 1, 
“Πιηάογρα ὃῳ 056 πιθαηδ 017 οὐἠθ᾽)." 'ΓΏϊ8, Μτ. 814 46 
οὔϑοσνϑϑ, [8 ἃ ῥρζοοῖ [δὲ {πΠ6 τη 8 Δηα δοίοη8 οὗ {Π6 
Αροϑι|658 ψϑύθ οί σοῃτ! ΠΥ ονογγι] θά Ὀ. ἃ Ὠινίηθ 
αἴδαίιι5: διυιιῖ παι {Πο6ῖὶγ πηϑᾶβιγοθ ψοΓο οἴΐθη τοη- 
εογίρά ὈγῪ δυμπηδη ἔογαβίρῃς δοηο, δη οἵ σουγβα 80Ὁ- 
Ἶ6ςΐ ἴο ἀϊϑαρροϊῃίπηθηῖ, Απάα ἢδ σοπηρᾶγαβ 1, 23. ὃς 
44. αῃὰ Αοςἰ8 19, 21. “πον ΟΣ 
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ΤΠ καὶ ἰ5 τρῃἀογοά Ὦγ Κορρο εἐ ἐσπεθη; Ὦγ Ἢ οἷ 
ψέ υόστωᾳ. ὙὟαεῖ ΨὮΥ μοὶ 8.4. Μαγκδηα τρηάσγ ᾿ξ 
αἰζμομρὰ. 1 ρτοίδγ (ἢ μέ οἵ οὰγ (οιρροη Υ᾽ Ἔγβίοῃ, 
ΠΟΣ ἄο 1.86ρ ὑπᾳξ 10 18 αὐἱΐ6 ΠΘΟΘΘΒΑΓΥ (0 ΒΡΡΟΒ6 8 
Ρδγθη (ἢ 6618. 

18, ἵνα καρπὸν τινα σχώ ἐν ὑμῖν. δοίῃα Οομπηπρηίδ- 
(οτθ, 88 Βαί(ο᾽ δηἀ Κυρκα, ψοιϊὰ ἰακθ σχώ ἴοε 
παρᾳσχώ, 5ἦειο; δηἀ ΠΟΥ ἀρρθ8] ἴο ἴἢδ ργθοθαϊηρ 
ἵνα τι μεταδῷ, ἄς.; Ψῇῆϊοι, Ὠονανθγ, 15 ποΐ ἃ σοηοΪι- 
δίνα δφιμηδηῖ: 8 δ Πουρῇ παρέχειν 18 οι ἰπ 
{Π|18 56ῆ8β6 [ἴη ἰῇ (ΟἸΔβ816 81 νυγίογβ,Ἐ γοῦ ποῖ δ0 ἴῃ 
(86 δογιρίαγοβ. Βοϑβιάθϑ, (ῃ6 σοπηπηοη πη ογργαδίδί οι 
Τοσοιηρη 48 1{86]} ὈΥ [(8 512} 1οἱγ, δ) 50} 40} 6 688 
(ο {μα σφθηξοχὶ. ἜἜχειν ἤδΓΘ ὍΘ δ η1ῆ68 ἀαῦεο, 
ἷ. 6. οδέαΐπ, θη) βοῆς ἔτι. Βγ (86 ἡγεὶέ 15 τηϑδηξ 
4ἢςρ ἰπογο886 οὗ {86 (ὐοβμεὶ (458 Ρἢ1]. 1, 14.) δηὰ {86 
ξφοηῆτηιηδίοη οὗ [86 ΘΚ, 88 δγιβίηρ ἔγοπι (ἢ 6 τ]}Γᾶ- 
668 οἵ {6 Αροβίϊθβ. Τῆι 1η (οἱ. 1, 6. (86 (ὐοβρεὶ 
ἐδ βδ1:4 καρποφορεῖσθαι. Τ6 αῦονο [ηἰαγργοίαι!ου 18 
αἶδο δἀορίε ᾿γ (α)είδῃ δὶ Ραγβυβ. Μγ. Τυγηοτ, 
ὨΟΨΟΥΘΓ, ΡΑΓΔΡΏΓΑΒ65Β {Πμ8.: “(αὶ Γ ἸΩΔΥ δδ δεμε- 
Πι(οά, ὈΥ «“ἰϊησββίηρ γον ΟΠ ΓΙ βείδη οδαγδοίογ.᾽" 

18. ἐν ὑμῖν, “ διηοηᾷβ γόον, ὈΥ γοὺ, ὈΥ γοῦῦ σοῃ- 
γοΥΒΊ0η, ΟΥΓ σοηβειδίοη δῃά ρογίδοίηρ ;᾽ 88 Τοϊοί, 
8δηᾳ Ριβοδίοσ βχρἰδίῃ. 

18. καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν, ““ ΟΥ̓ΘΏ 88 ΔΙΠΠΟΏΩ 
οἴδον Οδηι 68 ;" ἴα νι δοαι τῃ6 Οοδροὶ δαά δέεθη 
Ρτγοδομοα ἔγοπι ζφγυβαίθλ ἐνθ ἰο ΠΙνείουπι ὈΥ (ἂς 
Αροβι]ϊ8. ὅθ 1ὅ, 19θ. (Κορρβθ) 186 Δροβέϊο, 1 
φοηρθίνο, ϑάνογίβ οί ἰο (ἢο86 ψῇοι δ6 δά ΔΙχεϑαν 
οοηνθγίρἃ, δρᾶ ἐμοβα δα δου ἃ πογοαῖῖοσ Ἴοοηνοσγί: 
δηά 1 πιᾶὺ θ6 οὨβεγνοα (ν ἢ οἷοι.) (δῦ Πα ρυΐϊ 4}} 
ΟἹ ἃ ἰροϊίηρ οἵ Θαμ! ν, βιο ἢ) 88 (ΠΟῪ ΓΟΔΙΪΥ 8ιι18- 
ἰαϊῃοα 1η τῃς βίρσῃς οὗ Οοά. 

14. Ἕλλεσι τε καὶ βαρβάροις---ὀφειλέτης. ΤΏΘ δ'γτίαςο, 

Ἐ Κγρίκα, Ὠονγανογ, οὔδαεγνεθ (παΐ ἰ8 ὙΟΣῪ σαγθ, δηὰ οἰΐϊϑα Ευγρ, 
Η.Ὲ. 789. Βυϊΐ ἰμαῖ μάβϑδρε (88 Κόορρε οὔβεσνθθ) 18 οὗ δῃηοίδοσ κι ηά, 
ὙΠο Ἰεαγηεα (οπιτηδηΐϊδῖοῦ τηϊρῆϊ, 1 τὨἰΚ, ἤανα δριὶγ εἰϊεὰ ΤὭυογά. 1, 
43. οὗτε τῷ πολεμίῳ ἐπελόντι ἀγανάκτησιν ἔχει, μὰ ἴῃ 8610]. 06. 
ΚΈοΙγὶ. Αἰζαι. ἔκπληξιν ἔχον. ' 
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αὐ (μγγϑοβίοπι, Ὁ Πονγοὰ ὃγ πλοσϑί ἰηθατργοίδγ, τῇς 
ἀονυβίδηα ὈΥ {μα Ψψογάβ, “1 δὰ θουπα ΟΥ̓ ΤΥ 68]}- 
δηρ, ρἰἤδ, δηα ἂροβίο!οδὶ οδῖοα, 45 ἰθδοῦογ οὗ {6 
(ὐθη 65, ἰο ανδηρθ ΖΕ θοίἢ αγϑοκς απᾶ Βαγθδνδῃβ." 
1 15 ψ»6}} σοιηδσκοά ὃγ του: ““ διρηιῆςαί δυΐθῃηι 
Αροβίοϊιι [18 οπητηϊδι18 ΠΟΙ η1 0015 ἀρίδίιπλ 6586 Ενδη- 
βα!π}, τ ἢ6ο ϑἰυρ1408 σοηϊαπγηδῖ, πος ἃ ἱῃρΘὨΪΟΒΙΘ 
σοῃίθιη! ἀοῦθοει." Ταγίογ, ἴοο, οὔϑοσνοϑ, (ἢδί “88 
τ1ῃΠ6 Οοβ8ρ6] νᾶ8 σοιημηοα ἰο [ιἷ8Β ἰτυβέ, ἢ 8 5 
ἐγυωδέεε, Δ ἃ 80 ἃ ἀουτζογ, ἴο αἀἴδρϑηβο ἰΐ ἔγοοῖν (0 8]], 
48 6 Βῃου]ά Ὦᾶνα ορροτσίυπηϊγ. δεα 1 Τίη, 1, 11. 
1 ΤὭρθ59. 9ῷ, 4(. Τὸ δρονθ 1ῃτογργοίβδι θη 195. δἰ80 
δἀορίεἀ Ὀγ Βοϑοπηλ!] ]ογ δηὰ ϑομίουδηογ. ΚΟρρθδ, 
Βονθνογ, [Δ Κ68 Ἄχοθρίϊοι (ο [{, οὐ ἐπα στουηά ἰδαΐ 1 
νοῦ  ἀ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ΓΟαΌγο (ῃ6 ἐηπηϊίιυε οΓ α νυονὗ. 
Ἠς πηδϊηΐδῖη5 [πΠδἰ Ὀο(ἢ σι ἀοπηΔΠη6.5 (βίποθ 11 
18 ΔΙ ψᾶγϑ ὀφειλέτης εἶμι τινι, 7 απὶ πιμοῖ οὐὲρ οὐ ἰο,) 
Δηά 1Π6 οσοηίοχὲ ΓοαυΓ68, [ἢ6 Βοη86 Μηϊσἢ ἢ6 ργοσθθαβ 
ἰο ἰὰαὺ ἄοσῃ. ““ ΕῸΓ ΠοΥ τη σἢ ἀο! ρῃς δηα σοη80- 
Ἰατίοη διὰ 1 ἱπάἀθθίθα ἴο {Π6 νδγίοιιϑ ηαίϊοῃβ οὔ ἐῃ6 

, ἀηΐνοτϑα "ἢ Βιι (ἢ6 ἀγραπιοηΐ ἢ6 ᾿1868, 85 1 τορᾶγαφ 
Ῥτορσί θυ οὗ ἰδηρύυδρο, Β88 11{|16 ἔοσοβ ἴῃ 80 ᾿ἱγγορυ αγ 
ἃ ὙΓΙΓΟΥ 88 δί. δ] ; δῃά ἔθ ᾿πέογργθίδειοη π6 ργο- 
ΡΟΒ68 18 ΒΌΓΟΙΥ ποῖ Π|07.6 501{40]6 ἴο [Π6 σοπιοχί Π8ῃ 
[Π6 σοῃμηοῃ ΟΠ6; Δηἀ ἰηἀ 664 νον 65, ΤΗΝ δη ἀρρθδγ- 
Δης6 οὗ τοβηθιηφηί, βοπηοίίηρ; ἔτσι ἃ δπα ἐλε-δεοῃοά. 
Απά {δουρῇ 1 πᾶν βθϑῖὶ ἴο θ6 εουηίοηδηςθα ὈΥ̓͂ νΘΓ. 
18. ἵνα καρπόν τινα αχώ ἐν ὑμῖν, γεῖ (Πα βοηἴδθηορσ 15 οὗ 
δηοίῃον Κιπα., Τὴ Αροϑϑίὶα τΠ6 γα βρθδῖβ στ ὁχαυΐ- 
βία ᾿ηο΄οϑίν, ἢ, 1 τηυβὲ 56 οὐδβοενοά, βομηονῆδε 
οἵ οΒοῦΓΕΥ : θαἵ ἢΘ 8008 Ὁη 1018 ἢ8 ΓΘ] τη ΘΔ η1Ὡρ᾽, 6. 
ἔογθ νϑ]θαὰ Ὀγ ἀθσαογ. Πα 856η86 ΨἬΠΙΟὮ ἢ6 ἰη 6 48 
ἴο ΘΧρΓα88 Ψ1}} δ 6βὲ ἀν ζῳ ἤτοῦι 1Π6 86 οὗ ἔα ψοτὰ 
ὀφειλέτης ΘΙΒαο ΠΟ ΓΘ 1 ἢ8 6Ρ181169. ἼΠπδ ΡῬῇγαϑθ ὀφει- 
λέτης εἶμι οὐσσυγβ ΡΟΓ᾿ ΒΟΓΟ δηά ἴὴ 8, 1. ὀφειλέται ἐσ- 
μεν οὐ τῇ σαρκὶ, ““ὙῸ6Ο 8Γ6 ποῖ θουῃᾶ ἰο 81η.᾿ 185, 27. καὶ 
ὀἀφειλέται αὐτῶν εἶσιν, ““ ΔΒὰ {Ποὶγ ἀΌΪΥ το γ68 {ἢ18.᾿ 
(ὐαἰδί. ὅ, 8. ὀφειλέτης ἐστιν ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι, ““ 6 
15 Βοπηά ἴο οὔβογνε [6 Ψ 016 αν." Το [ἢε86 δέῃ θυ. 
(ὕτοσι ψν οπὶ {Π 686 ΘΧΘΙΊΡ]68 ἃγΘ Θχίγαοίθα.) 80) ἿΠ8 

-- 
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ΒΟΡΉὮ. ΑἹ. 500. 86. οὐ κατοισθ᾽, ἐγὼ θεοῖς ὡς οὐδὲν ἀρ- 
κεῖν εἴμ᾽ ὀφειλέτης ἔτι; ΝΟΥ ΠΊΟΓΘ οδηηοῖ 6 Π6665- 
ΒΆΤΥ ἴ0 Ρῥγονϑ {πὶ {Π6 56η56 οὗ {Π6 ἔὈγπλυ]4 ὀφειλέτηϑφ 
εἶμι ἴῃ Ῥαυ}᾽8 ὙγιτὩρϑ 18, “1 δι Ὀοιπηά Ὀγ οὔϊοεκ δπὰ 
ἀυίγ ἴἰο ρογίογπι βοπιθιῃίηρ; ἴο, ΟΥ ἔογ δῃοίῃϑνγ." Τῇ5 
{86 ᾿πἰογργοίδίϊοη ἢγβιὶ πηθης! οηθα ἄρρθᾶῖβ ἴο 6 ψεἰ] 
οιπάε. Απιοη, γἢ0 «80 δάορίϑ 1ἴ, 8808 Μ}6 [ηι181 
ΒΌΡΡΙΥ τοῦ εὐαγγελίου, ἀηά πηδῖα {{||8 σοηβίγαοσίίοη : 
πᾶσιν ὀφείλω τὴν τοῦ εὐαγγελίου διδα χήν. 

14. Ελλησί τε καὶ Βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις. 
Μδῃηγ Οοπμητηοαίδίοτβ, οϑρεςῖα !"]γ Κυεῦβ, Κυρκε, ανὰ ζορρε, δηἴεῦ 

ἡπῖο σορίουϑβ ἀϊδθουδδίοηθ οὐ ἴΠ6 ἰοτηβ “Ἕλληνες απηὰ Βαρβάρος. Ομ 
ἴῃ ογὶφὶπ οὗ [6 ννογὰδ 1 πνιιϑῖ γεν (6 τοδήδγ ἴο [6 ἤοΐθ οη Αοῖϑ 428, 
ῷ ἃ, 4.. ἴῃ δάαϊτοη ἴο ννῃῖοῖ 1 τηιιϑῖ, οἡ ἴἢ6 ρτγδδβοηῖ οσοδϑίοη, οὔ- 
δοῦν (αὶ Ὀοϊδ πα ΗἩΘΌγοννβ δηἀ Οτϑοῖβ, ἔγοη ἃ Ὠδιγον-ηδοά 
βρὶ τὶ, επρεηάογεὰ ὈΥ̓ ρϑοῦ Ὁ Θδ.568,--οἰη (ἢ 6 ἔΟΓΠΊΟΥ ὈΥ͂ (ἢ6 ῥτοΐεγ- 
δῆςε Οοὰ ἰια΄, ἴον οαεγίβίη μυγροβεϑ, ρίνεη ἴῃδη), αηὰ Όγ (πεὶν δεραγα- 
(ἰοη ἔγοιῃ ἴθ γεοϑὶ οὔ ἴῆθ Ὡδϊϊοηβϑ : δηὰ ἰὴ {ἢ6 ἰδ (6 Ὁ ἔγογῃ [61 σοπς 
Ρϑγαϊϊνα βεοϊιϑίοη, (5ε6 Ὑπιιογαϊά. 1, 1. Ργβ.) {πὰ ἐοηβεαυθῃσθβ 
«γηΐηρ; οὐὐ ἴῃ Ὀοϊΐ) ο84868 ἴδ 5Β8126,--οααἰν ἀοα (Π6 ὨδίΙοη5 οὗ (ἢς 
ΔΙὨΐνοσβο ἱπίο ἴνγο οἰ5868; [ἢδ6 ΓΟΓΠΊΟΙ ἰηἴο ἐἰεύτοιυς πὰ Νοπ- εύτειος, 
16 Ἰαϊίεγ ἱπῖο Ογϑοκα δὰ Νοη- Οτεεζε (οὐ Βατγδατὶαπβ), ὈῚ ἩἘΙΟἢ 
ἴογιη {Π6Ὺ ογὶ σὶπαὶψ ταϑδηὶ σᾶ δηὰ μποὶυϊχοαά, Ὀυϊ αἰοιννασαὰ 8. 41] 
{παῖ νγ88 ποὲ Οτεοῖ. ὙΠ08 Απηηιοηΐι8 Ἔχ μ]αῖηβ βάρβαρον ὉΥ τὸ οὐχ 
Ἑλληνικὸν ; 80 εἷ580 Βεβῖιια. Απά ἴῃ (18 86η96 ἰΐ βϑϑῖη8 ἴο 
ΠοΓα υδ68. Α ὔοἰοιιὰ οὗ ἜΕΧδιρὶεΒ ὅτ δήάιιοε, ὈὉγ Κασεὺϑ ἔγομ οδβερὶι, 
Δηα ὈΥ [, ε8η6 Ὁ ἔγοπι ῬἢἜΟ : εχ. στ. 657 ἃ. δεινὸν ἡγησάμενοί τινες, 
εἰ οἱ νόμοι παρὰ τῷ ἡμίσει τιμήματι τοῦ ἀνθρώπων γένους ἐξετασθή- 
σονται μόνῳ τῷ Βαρβαρίκῳ, τὸ δ᾽ Ἑλληνικὸν εἰς ἅπαν ἀμοιρήσει 
πρὸς ἑρμηνείαν τὴν τούτων ἐτράποντο. ΤΠαῖ ἴῃς γε ἀά τα κθ 
{ἰν6 ἀἰδι!ηοτίοη, δηὰ (δὶ ΠῸΠπι ἃ ΥΕΓῪ ΘΑΓΙΥ ρεγίοά, ἀρρϑδγβ ἔ1ῸΠ| 
Τπυογά. 1, 8. (οἰϊοὰ Ὀγ εί8.}) οὐδὲ βαρβάρους εἴρηκε, διὰ το μηδὲ 
ἕλληνας πω, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ ἀντίπαλον" δηὰ Ἠετγοαοί. 4, 11. ἕλλησι 
πολεμήσαντες καὶ βαρβάροις. Τμαῖ 1ἴ οοπεϊηυεὰ ἴο 8 αἴθ ρογίοά, 
δηὰ τΠδἱ (ἢ 6 ἰόττη βαρβ. εσοιιρτεπεοπα τὰ ἴα Κοπιαπς, [Π ΘΓ ἰβ ἢῸ γεαβο 
ἴο ἀουνί, Εογ 80 {ΠΟΥ ἃ. οἈ]Π] δα Ὀγ ΡοΪγὈΐι5:; 85, ἴογ ἱποίδηςο, ἴῃ 5, 
104, 1. 9, 87, ὅ. τπὰ 88, ὅ δι 7. Αἰογ, ἤονγενεγ, ἴῃ6 Ἐοπηδῇβ πδᾷ 
Ὁοδηρίεἴεῖγ σοησιεγοά ἴα αἰ εςἶ 5 δηὰ {Ππ οἷν} }1Ζοα τον], ἴῃς ατεοΐϊαδῃ 
᾿ιδῖου 88, ὑνῆο πα οσοδϑίοη ἴο [γΓεδὶ οὗ Ἐοπιδὴ αβαϊγβθ, ὑεγε ρυΐ [0 
διεαὶ δἰγε 8, δῃὰ ρυγβυεὰ ἔννο εἰ θεγθηῖ σουγϑε8. ὅϑόπηθ, 88 Ὠ]οά. 
916. δηὰ Αρρίδῃ, ἀνοϊάἀοά (ἢπ τι6ὲ οἵ (Π6 Ἰηνϊἀΐουδ ποτὰ. Ὠίοηγθ. Ηδὶ. 
ιι86α ἰΐ ᾿πάεεα, Ὀυΐ ἱποίμαοα {πε Ἐοπηδηβ, οὐ ἴθ στουηά οὗἉὨ [ἢεὶγ 
Οτοοκ εχίγδοιίοῃ, {Πποῖγ ρο πο ΓΑ Πν ϑροδκίηρ [ῃ6 ατγεοκ ἰδηρυλρο, δηὰ 
ἱμεὶγ οἰν"]!Ζαιίοη ἢ ΟΥ γαῖμεῦ σου]ὰ ἴα τῆς τνογὰβ 88 δἰ ρηϊγίηρ εἰυ- 
ἐϊχοά πὰ μποὶϊοϊἐϊζοά. (866 (6 μᾶϑβ8δρε8 οἰϊοα Ὀγ Κυρθ) ϑίγαθο, 
ἴοο (116 4.) βθϑιηϑθ ἴο γϑοοιμῃπηθηῆ ἴδε βδηθ αἰδ(ὶ ποίοις : Ὀοιἢ οὗ 
τε, ἢο ἀουδῖ, ἴο ραίηῃ ἕδνοισ νυνῖτἢ ἴη6 Ἐοηδηβ. 7818 γεσοῃηπιθη- 
δαιϊΐοη νγὰ8 ποῖ υῃμαϊἰοηάορὰ ἴο, Ἐαγ ἴῃ ἰαῖοῦ Ηἰδίοσίδηϑ, 85 ἤοσο- 
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ἀΐδη, Ὠῖο (αϑδῖιιβ, δ, οὔδοστυο ἱξ, απ οορβησ {π6 ἰοξ βαρβ. ἴο δυοῖς 
ὨΆΓΙΟἢ5. (ΟὨΕΙ͂Ὺ Θδϑίεγ) 88 ὑοῦ σϑϑ]  Ὁποΐν} } Ζοά, Ῥ]υϊασοῦ δηά 
Οἴδοῦ σαὶ νυγὶϊογα οὐἁἨ ᾿ΐ8 ἂρ σαγ ΠΥ δὐϑίδίη ἔγοτι ἴπ6 υ86 οὗ [ἢ6 
ἴθγῃ ; ὉΓ δἱ ᾿ἰϑαϑί ὩΘΡῈΓ ΔΡΡΙΥ ἰἴ θυς ἴο βυῃςσἢ 858 υησοιθίοαϊν πηεγϊτοά 
1Π6 1116 ΟἹ ἜΡΕΙῪ δοοοαηῖ, {0ερἢυϑ ΨΟΓῪ ΤΆΓΟΪΥ 865 ἴἢ6 ΟΧΡΓΟΒ- 
βίοῃβ ᾿Ελλῆνες δΔῃηα Βαρβάροι, δὰ ννῆξῃ Πα ἀοε8, 85 ἴῃ Βε}}]. Ῥγοσσιω. 
ᾧ ὅ. δῃὰ ΒεΪ!]. δ, 1}, 8, δα (868 σᾶγε ποῖ ἴο δχργεϑ ἴῇ 1 ἢ ο]}489 
6 στεοκοηρὰ [πε ἰοτδηθ. Ηδ ον ἀθητγ, Ὠοννανοσ, ΤΘ8η8 ἴο0 ΠσΟὨΒβ]- 
ἀδγ 8 ΨΦεννδ 858 δοραγαίθ ἔγοηι ὑοί ι οἴα55ε5. Απὰ 80, ἰξ 1 ὨιἰδῖαΚο 
ποῖ, ἀοθ8 (6 Αροϑίῖὶβ. (850 Οοἱοββ. 8, 11.) 
ΤΠ ννῈ 88ὴ8}} Ὀ6 δῃδυϊθὰ ἰο 8ε6 ἤον ἴο ἀΐβροβα οὗ 8 αιυεβϑίίοῃ 

ψ ΠΟ Π88 Ὀδθη 581|Ἐ{{Πἢἡ)0᾿ ἀϊπραϊεα Δτωουρ (ῃ6 Οομηπιοηϊαῖοσβ, Ῥεῖ ΠΕ Γ 
Ῥδὰ] πηεδηΐ ἴΠ6 Ποηιαπβ ἴο Ὀ6 Ἰηοϊυάεά ἴῃ ἴῃς βαρβ.» οΓΥ ποῖ. ϑοπηθ 
ἴαΚο {Π6 Ὀγηοσ, δηα οἴ ο β ἴΠπ6 ἰαίτον, δ'ἀ6 οὔ πὸ χσμεϑίΐοη. ΟἸΠΕΙΒ 
εραΐη, (ἀκ (παῖ 8., 80} υ868 [6 ὩδΔΏ168 ἰη ἴΠὸ δεηβ6 οὗ εἰν] σε 
δηά υὑποϊνὶ]]Ζο, [τ ἰδ {πε ορίῃίοη οὗ ᾶγρζον ἴδαϊ Ὁγ οἱ Βαρβάροι 
ΔΓΕ ἤδγα πγεδηῖ 4] Οἴ ΠΕ Ὠαϊϊοη8 Ἔχοορί ἴἢ6 αγεεκβ δηὰ Ἐομπιδῃ8. 
““Ἐὸγ (58γ5 "ε) ἴπε Ποπιαπβ γα Ἔχ ργθβϑὶυ Ὠδτηθ ἴῃ {πὸ [0] οννϊηρ; 
γοῖβα : καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν Ρώμῃ. Απά 1 δεδῖηϑ ἃ ΔΚ ΟΥ̓ Ῥαυ]8 εἷ6- 
βδηςα οὗ ἀϊοιίοη, ἠοῖ ἴο ο458 (6 ἤοπιαπα ἱῖἢ ἴο86 “Ἕλληνες, ΠΟΥ 
γοῖ ἢ [Π6 Βαρβάροι. Ηδ [88 δϑϑιρῃβά ἴο ἴἤδτὰ 8 {πἰγά, δῃά, 88 
1 σοσο, τη ]6 μἶθοα ; δον ἴῃ 6 δον οὗἁἨ (δ οἰἀϊι8, Ρ. 225. Τοερίὶς 
δἐὲ ομποία Οταεῖα, οηῖηο 1, αἰλιη, οπιπίδφιο Βατϑαγὶα." ΤὮδ σψῃοἷο 4ι165- 
τἰοΏ, ΠΟΤΕ, 18 8 ΤΌΓῪ ἔΓ νοΪοι 8 ΟὨΘ, 51η66 (48 ΟρΡρε ἢδ9 ῬΆΓΕΪΥ 866}) 
16 οΧχρτγεββίοη 18 ἃ ἤογηνμία ἰοφμοπαὶ, ὈῪ νυ ὨΪο ἢ [6 ΑΡΟΒ1]6 τηϑγοὶν 1η- 
ἰεηἀοῶ ἴο ἀεποῖδ παέΐοπϑ οὗ αἰἱ παγπες απὰ οἰαβ88ο5, απὰ ἱπ ουετῳ δίαξ6 
οὕ εἰυϊ χαϊϊοπ. ΑἸὰ, 88 ἴπ6 ΟἸτϑιίδη οοηνεγῖβ ὑγΟΓα ΡΓΟΌΔΌΪ οΟμ:- 
Ροββὰ οὗ νϑγίουβ Ὠδίοηβ, ἰῇ νδγίουϑ βϑίαριεδβαἐε οἵ οὐυναίίοη, (ηἷ5 ἸΔἢ- 
δυδρα νν88 ΥΘΓῪ ΔρΡρΓοΟργίαία, [11 δϑϑηι8, [πογοίογθ, δι ἴῃ6 Αροβί]θ 
τηθδρΐ “(Π6 οἰ} ΖΕ δηα {π6 ἀποῖν!}!]Ζεα θη 1168: ᾿δηὰ ἴἢι15 1Π6 τνοτάϑ 
σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις 566τὴ ἴο ἢᾶνε Ὀοαη δἀάοά δὀχοροίϊοαγ.ς 118, 
ἴοο, Δρρξᾶτβ ἰο 6 σοῃῇγηγχεά Ὀγ (ἢ6 Ραβεᾶρϑδ 'ῃ εϊδίεϊη. Ὑεὶ ῖἴ 
ππαῦ Ὀ6 ηπεγείοοῦ οὗ ἱπηϊσἑἀμαϊβ. 1 νν1}} ΟὨΪγ δα, [μαι ἔον' ἀνοήτοις 
ῬΟΓὮΔΡ8 ἃ (])αβϑῖςδὶ νυγῖτον ννου ὰ ἤανα υδεα ἀσόφοις. 80 Ῥίηά. ΟἹ. 8, 
85. τὸ πόρσω Δ’ ἐστι σοφοῖο ἄβατον κἀσόφοις. ᾿ 

1δ. οὕτω τὸ κατ᾽ ἐμὲ πρόθυμον, ὅο. (ζοιἰμπηρηίαίογϑ. 
86 ΠΟΙ ποΐ ἂργθθα ὕροη [6 σοηπδίγμοιίίοη. ΤἢθΘ᾽ 
τηοϑί αηέϊεπέ ΟΡ ΠΟ 15 (Πδὺ οἵἨ (ἰ ουπιοηΐι8, ψ ΠΟ ἢ 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἃ ΓΕΡΘ. ο ἀπὸ κοίνου Οὗ ἴ1Π6 ψοτ8 ὀφειλέτης 
εἰμὶ. Βαΐξ {Π15 15 1.8] ὙΥ τοραγάθα Ὀγ Β6Ζα 88 Παγβῇ. 
Οἰμοῖβ, 88 Ριβοδίογ, οἵυἦγ Επρ] 8 ᾿Γγδηβίδίογβ, δῃά 
Ποααιϊάρσο, δἀορί {π6 ἔοΠ] οί ηρ σοηβίγασίοη : τὸ κατ 

39. Ε ᾿ 3 . 

ἐμὲ (ὄν) τὸ πρόθυμον (ἐστι) μοι. Υ̓οί 1ῃ18 φιαάγιρίο 
εἰ ΠΠρ518 ([Πουρἢ [ἢ6 8856 ἤδης6 Δ: 5ἱηρ᾽ 15 ἃ βοΟα Οἢ6) 
18 Θχοθϑαι!ηρὶν ΠαιΒἢ : ἃηα τπογθονοι, ἃ5 Κυρκα οὈ- 
βθγνϑβ, ῃδα (ἢ6 Αροβία πηϑδηῖ ἐδαέ, ἢ σου ἢᾶνα 
ψττθη τὸ κατ᾽ ἐμὲ πρόθυμος εἶμι. (ΟἸΘΓΙΔΙΏΪΥ πρόθυμον, 
σδηηοΐ Ὀ6 ἰἀΐκοη ἔγοπι πρόθυμος. ΓΘ 5ἰπιρ]68ὲ σοη- 
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δἰγαοίΐοη ἴα ἐναὶ ὑτόροπδά θγ. Βεζὰ, θ6 Ὠϊδθ, Κ'οα}}- 
μεν, Κγρκο, Βσϑεπίμα!ογ, ἀπὰ ΚΟρΡα, ΒΚ. ΨὮςἢ τὸ 
Ἰγρόθυμον 18 τὸ δὲ ἰαϊκεἢ ἴοϊ προθυμία δηᾷ κατ' ἐμὲ ἴον 
ἐμὸν, “τ (6 βϑυρθαυά!ση οὗ ἐστε. ὙΠυ8 εἶν 86 88 
ψ}}} 08  ““ ΜΥ δηχίσυβ ϑϑῃ 18 18. ἴῸ ῥβγεέδοι,"Ἑ ἄχος 
φηϊοῖ ἰΒ δασίναϊδηὶ ἰο (δυΐ πιοτὸ οἰδραηΐ {πΠ8}) ἐγὼ 
πρόθυμορ εἶμι. 80. αἰδὸ ἐπα ὅγυγ. ἀηὰά Ατγὰθ., δβά {16- 
ψῖ86 ΤΠΕορηγΐαςξϊ, ὙΠῸ ράγϑργαβδϑ, πρόθυμος οὖν εἶμι; 
ὅς. Απά ἢπ {πΠ|8 τά ΠΠΥ πῸ νογ8 ἄγα μ] αἰ ηἶν ἰλΚδη, 
ΒΥ ΟΠ ιγγβοϑίοπι. [Ἃἢ [18 1δδξ τηοάδ ὁ οοἤϑίΓυςέίου ἢ 
τῆ 8ὲ ΠΠΔΗΥ δοαιι! 6806. 

ΑΟὐ πρόθυμον οπτιμενοὸ ἀϊγοοῖ ἦθος ἰσ θῈ 30}- 
Ρἰϊεά, ΒΒ {παὺ 485 ἰΐ πηαῦ, ἔπ6 ργποΐρ᾽8 15 ὁΓΓ ρεγρε- 
[0.8] ἀρρὶ!οαϊίοη. [Ι{ τηιι8ιὲ Ῥ6 ορβεγνβά, τὩογθονϑῦν 
{παι τὸ πρόθυμον ἀδῃηοίεβ ησΐ ΟἾΪΥ γεαάέπεδα, ὈαΕ αγν- 
ἐεκέ ἀοεοῖνδ ἀπὰ δαί. 80 ὙΠΘΟΡὮΥ. οὕτως ἔδεε τῇ 
ὁπὲρ τοῦ Ἀριστοῦ σπουδῇ. ὙΠ οὕτω 18 γΥ Κορρὲ τοῆ- 
ἄεγσα οἰριϊαγιἐσν; Δ δ σοῃβίάθγβ ἴξ δ8 ἃ Ῥδγίιοὶα οὗ 
ἐγδηῃδι(οη,. Βυΐ {18 18 8 ΡΥΘΟΘΓΙΟΥ5 ΡΓΠΟΙΡΙ6. 

16. οὐ γὰρ ἐπαισ χύνόομαι τὸ ἐὐαγγελλίον τ. Χ., ““ [ὁτΤ 
Ἐ διὰ οὐ δϑῃιδπιεὰ ὁ (Π6 Οοϑροὶ οἵ (ἢ γϑι." Μδηγ 
ὀιηθὴξ ΟΥΙ65 ἰᾶκα {Π|18 ῸΓ ἃ πιοὶοδὶϑς 4. ἃ, “1 
ἰογψ δῃα γϑ)οῖοα τὰ ἴΠ6 Οο8ρ6] οὗἩ ΟΠ γῖδί." Απά 580 
ἀΙΒΌΒ, 6489, Ποδάγρα, Βοβοηπη] δῦ, δηά (αγρ- 

Ζον, ψΉΙΟΝ σὲ (οπηιηοηϊαίοῦ σοιηραγοβ ΗΠ οῦτ. 4,11]. 
δηὰ 2 Τίη).1, 8.1 Βυῖ {818 ΒΘ" Δ [ΠΗ ΘΟΘΘΒΑΓΥ ΓΘ- 

Κ᾿ ἴ να ογἱρίὶπαὶ εὐαγγελίδεσθαι ννᾶ8 ἃ ντοτὰ Βεϑ8ὲι ιι868 ὑγ ἴα ϑερί, 
(0 εἰρη ἐλς ρει δηΐπᾷ οΓ αἣν βοοὰ πειρδ: διηὰ Ὠανῖῃρ; ἰηβεγῖθα 1 ἴῃ 
(δεῖν ἰταπϑϊδ ὕσῃ 0818.60, δ. 61, 1. γῃεγε ([Π 6 Ν εἐβῖ δ ἢ Β ργεδοβίηρ ροοὰ 
(ἑαΐηρβ ἴο {Π6 ῥΌΟΝ 18 [ογείϊο]ά, (ϑεὲ ἔλα 4, 91.) τς Αροϑβί[εβ' ᾿υϑ1}γ 

ἐοργαϊεὰ ἴι (5 ἐδα μγοδοδίηρ οὗ [86 Οοδρεῖ, 88᾽ ἴπό Ὀθϑῖ πένθ᾽ 
τηδηκίηα ννου]ά ἤρα. (δβοκηϊρνί.) 
ἰ Υεϊσίεἰα ραγαρῆγαβθο ἢ : “Ζυάεεὶ σοην "18 τα. ρΓοβοϊηαιιηΐ, 

νοσδηΐζοθ Αροδίδίδτω ; ρϑηϊδβτηδ τεχϑηῖΐ; ΟἸΠ 68 δα πηογίοτῃ ἱπηότηΐ- 
οδαῖσ" πη ἀεροθουηί. Μυία ρεγίξυϊα 781 δάϊϊ, οἵ ργεαυίάθο 18) οὐ 
ΤῊ Π ἱπηγηΐηαγό : 864. ρυάογεσι εἴ σοπιιπηοϊίβα οοηΐειηο, υἱ Ὠοι - 
Ὧν τηθῦβ. (Ηεῦ. 12, 4.) ἵπγο Ὦξδο τοΐτΐ Πομου ἔσδ 6886 ὀχίβιγΠ10.᾿" 
Οτοίυ9, ἡ ειδιείή, αἠα΄ Μδοκηϊ ἢ τ ϊηἰς τῃ6 Αροείϊε πἰηίβ τη 4 [86 

αολμοὶ ἰδ ποῖ δῇ ἰηϑι τοῦ" κα ἀπ Ὠοαῖ Πο ἡ τηγϑίο 8, τυ οἢ [δ 
Κοδρεῖβ σοποοαϊθὰ ἔγομα 41} δὰϊ {π6 ἰπί αἰ δὰ ; εἰπε ὑεοδυθά {ΠΕΥ 
ὍΣΟ δβῃδπγοὰ οὗ [Π6 Ἰηξαυγιουθ [Ὠΐηρδ ῥτδοξβεὰ ἰῃ ἰμότῃ, (Ερὶ!. 5,11 
δ 12.} οτ, Ὀδσαυβε ἴον τῃουρμ (ἢ6 ΟὨΥ͂ ΨΑΥ ἴο γεηάδσ ἔμ 1 νϑῆε-, 
τὰ 016, νυϑϑ᾽ 0 σοπδεὰϊ (Ὠοπὶ ; νυ όγεᾶϑ {πὰ ἀοοχἴηεδ δηα ῥρχεοερίϑ οὗ 
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δηοίηρηδ. ΟΠ πυβοβίομι 888, 1 0812}, 8Ι9ποι ϑυωρροείοά 
{86 ἐσθ υἹοήθ οὗ οουβἰαοειηρ [6 Θχργοδϑίοη : δὰ 1: 
1815 Πα ἢα5 Ὀ6θῃ ξο]]ονοά (48 808) ὈΧ ἜΒΡορ Ἰδοί,. 
Εἴρυπιεη., δπα μοαάογοί, “Νοῦν ϑιηςο (ϑ8ν 0860} 
τῆς ΒοηΣδΏ8 γγοσΘ βρθαῖ δ υλίγοσβ οὐ γοἢ 65, ροιωρ, δῃά. 
ψογὶ αὶν σίοτγ, δηα: ΒαΩ] νὰ δδλοιξ ἴα ργθδοῖ ἰὸ [61 
8. δανίοιν ἴῃ ποι. 85 16 νΘΡῪ τανοῦβ οἱ δὶ 818, 
δα. ἀΟΟΊΓΣΏ 68. ὙΘΎΥῪ. ΠΏ Πρ; ὑο. πο ρεῖ46. αὐ τη, 116. 

οϑδα [0 δ88βυ6 ἴρτ ἰπδὲ ἢθ6 15 ἠοῦ αϑῃαιηθά, οὗ 
186 (ὑοβρ6}: Ὧἀπά τὰ ΤΘ8ῃ5 [0 ἀβ]] ]οδύθ]γ δήϊηο». 
Ὠ158} ἐλουι ποί ἴο "6 5ο." [Ὁ 15. Οὔβογνθα ὮὉγ κορρθ' 
ἰδέ 18. βϑαηξτθ πὲ ̓)88 ϑιιρρϑϑίθα: ο ἐπ 6 Δμοβέϊθ, Ὀχ' 
τἢ6 «βϑοοϊδίοη οὗ 14688, οὐ. ΓΠΠρ (86 οσὰβ τοῖς ἐν 
Ῥώμῃ: 4. ἀ. “41 8584}}: ποῦ ΒῈ ϑθδιμββε, ὯὩὸ ποῦ δἴ' 
Βοιηα, ψἤογα ΠΙρᾺ ΠΠ ΘΓ ἐμονιηθηςβ ἃ.6. σοι πϑαὶ 
ἢ πηγθϑίγαι θα ᾿Ιοθ οι ΒΏ 685, δηα: νἤρεο, ἰδοτο- 
ἴογο, ἴ[ῃ6 ἀοοίσϊηβ3. οἵ: ἃ οὐλιοϊπεα δανιουῦ νου δ 
ον ἴο. αἴτεδοῖ πουρίε θυὺ ἀδείβίοι, Βοίἢ ἴο Πσιη- 
κοίνϑα δηᾶ. ἐμϑὶν ῥργομπημραΐον." Βγ. {Π18 βοῃιθηῦ 
(οθδθενοϑ ἰΒ6 534π|0 (οιητηοῃίδίοῦ) (ἢ8 Αροβί!β σά 89; 
ἑαμρλα αἰἰαμά ἀρόχβ, ἴοὸ τῃ6 50} 6 εἴ. ψ Ἀοἢ Π6. Θβρο- 
ςἰ δι ἰγ τθϑηξ ἰο ἰγραῖ.; Ὡδιλοὶν, ἴ0 ῥγονα {δὰ ἰξ ἰῷ 
οὐἱγ. Ὀγ. (Ἰσίβε Ζ16ϑπ5 {μας παθα. οουὰ θ6 ἀεἰνευνοά 
ἔγρια ἰἤοβα ρυηἸβῃπιδηίβ ἴο. ψ πίοι αἰέ, θοΓἢ {δι δηΦ 
(θη 68, πδά, Ὦγ. τοῦτ ον. ἔδυ, τϑπάθσθα ποτῶν 
56 1ν 65. ΟΒὨΟΧΊΙΟΙΙΒ. 

Χριστοῦ 18 οἰπλ(6 4 1 8οπῃγ6: ΜΗ 5.» θ60 18 ΤΕΥ το: 
ἰδιηθαά: Ὦγ, ϑοίδίοϊη. 

16. δύγαριις γὰρ Θεοῦ ἐσιριντ-ταιστεύόντε, 1. 6, “« 1ξ 1κ 
(86 ρονψθγίι] τθ8Δ}8. αὐ, Ὀγ. Οὐ ἴον 1Π6 βϑαῖνα. 
ἰέοπ, οἵ τηδη. Δδβίγδοε ἰογιοοὔογείθ. ζορρβ. ϑαν8 
1.15 ἔθ σ, διδαχὴ θεῖοι δυναμένη. σαϑειν, δῶο.; δηὰ ἢδ ΓΘ. 

ἔετβ.ῖο 1 ογ. 1, 24. οομιραγθα ν ἢ 18. 4. Οογ. 4ς 77: 
10. 4. 

16. εἰς σωτηρίαν, ““ἴαγ [ῃ6 ΡυΓροβο οὗ βαϊναίίοη :" 
ΜΡ γΙης δι 1ὐ 15.πγεαπὲ ὃν, Οο( ἐρ δὰ οὔῥοέμαξ ἐο ἐΐφ 
δαζυαίτοη. ο7: αἰξ. 

με Οοβρεὶῖ δεΐηρ; ποπμουγαθὶα ἴῺ ἐἰεμδοῖνεθ, δὰ Ὀεηεβοίαὶ (Ο δοοίοθίγ, 
σϑηηοὶ 66 ἴοο ΟΡΘΏΪμ ρυ Ὁ] με. Βυΐ .(πῖ6. 6 νοῦν ἔδῃο ἢ} Δηά. ῥτὸ- 
οδσίουϑ ορίηΐοῃ, δηα ἔον νυ ἢ 1 θε6 η0 ἔσυμάαϊξους ΠΝ 
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16. παντὶ τῷ πιστεύοντι. ΤῊ ψογάβ τώ πιστεύοντε 
ΔΓ ΡΟ αρ58 ορἢδίϊοαὶ : ἔογ Οτοίυ8 τοὶ! οὔβαγνεβ, 
{πδἴ 48 Ὧο τηραϊοῖπα σϑη ὃ6 ροοά οχορρί τ θα ἀγυηκ 
ΟἿΣ 80 ποίιποῦ σδὴ ἴῃ6 (ο5ρ6|], ἀχοορί 1 Ὀ6 τεςεῖγεά 
ἴῃ (αἰ. 8.66 αἷβο (πγγυγβοβί. δπὰ ἜΘ ΝΝ 

16. ᾿Ιουδαίῳ τε πρῶτον καὶ “λληνι. 1 Κηον ποῖ 
ΨὮΥ ΜΠ|ΠΠ δηὰ Βρηροὶ βῃοι ἃ ἤᾶνα σδυρῆς ὑρ (δ6 
[Ι!ΔΏΟΥ οὗ [Π6 Ηδεοτγεαβίαγοῖι Μαγοίοη, ἐμαὶ [ἢ6 πρώτον 
οὐρῇ ἴο 6 οαπίαα ; βίης ἴον {}}15 {Π6Γ6 18 ἢ0 διιΐῃο- 
τὶν, {Π6 ψογὰ Ὀθοϊηρ ἔοι πα ἴῃ ἀνοσῪ ΜΝ. διέ οπο, δῃά 
{π80 ραγθδρ8 ὈΥ δοςιἀθηΐ, ογ ὈΥ 186 νἢὶπὶ οἵ βοῖη8 
ΟΥ̓́ΘΓ Ὠΐσα ογϊο, [Ιηάρρά, 1 ἢ8458 ἃ βϑοιηθονῃαίΐ ἃν κ- 
γγᾶγὰ Δρρβϑᾶγδῃςθ, δηά 15 πανοῦ ιι56ἀ ἴῃ {ἢ}}8 σοηϑίΓι6- 
(ἰοη ἴῃ (6 (ΟἸαββίοα! ψγιίογβ: θυΐ 1 118 ΙαΔΙοιηδες 
ΒΑΓΒΏΏ688 10 6 8Γ8 {Π6 δίδιρ οὗ ρσϑῃι θη 688. 

.- (Ἀ8 ἴο {Π6 τοδαϊηρ᾽ πρώτῳ, [ἴἰ 18 ΕΥ̓ ΔηΟ  ογ δίζθηρε 
ο ρεί τα οὗ (ῃ6 ἀνκνδγ 688: ΝΟ ΤΏΔΥ ΡΘΓΠΔΡ5 
θ6 ἰβββθηβά ὈΥ σοηβιάδγίηρ ἰἢ6 ψογα πρώτον ἃ8 ρᾶΓΘη- 
{μαιἰς4]. Τῆι: Ἰουδαίῳ τε (πρῶτον) καὶ “Ελληνι. 
Αῃηά (ἢ}18 πιὰν 6 {Π6 ΠΊΟΓΘ Θαδιν δαιηϊ 6, σοηϑίάοΓ- 
ν᾽ ἰῃ8[ 5. ῬΑ} 5 βίγ1]6 18, ρθγῆδρϑ αὔονα (δὲ οἵ 8} 
οἴϊιαγϑ, ραγθηιῃθίῖςαὶ. Μογθονογ, ἢοΐ οἷν ογιις δὶ, 
Ὀυξ ἀοοσίΓίη] Γοᾶβοἢ8 γθηλῖγα {Π1|8. ΕῸΓ (845 ΤΊΔΏΥ 
(ὐοπιπηοηίδίογβ ἢν 866} (ἢ6 Αροϑβί]ϊ6 ἤδγα ἅ]}1υἀ68 
ἴο οὖς [(οτα᾽ δ σοιημηληά τοοογάρά τη Μαῖίϊ. 10, ὅ., απὰ 
οἰβϑενῆογα Δ] ἀθα ἰο.. Απα (18 88 80 ταῦςὶ τΠ6 
ΙΏΟΓΘ ΔΡΡοΒίίθ, βῖη66 (48 ἮΥ δἰϑίδϊῃ οὔβογνββ) γγχα8 ἴᾶνθ 
ΤΟΆΒΟῚ ἴο {πῖπηκ (αὶ ἰΠ6 Βοιμδη σμυγο τγ)88 σοια- 
Ροββά Ροιἢ οὗ «6ν8 δηὰ Οὐδθηΐ 68. “Ἅ Εὸν (βαγϑ 6) 
{Π6 πδηιδ8 ΤΥυΥρἤθρηα, Γτγρίιοβα, Ηθγηγηθβ, ἨθγπΊ88, 
δη4 ΟἸγπιρ88, 866πὶ Ὠοΐ (0 Ὁ6 ΠΔΠ168 ἱπηροβοά ὃγ «6 'ν8. 
ΒΟΠΊΘ, ἴοο, ΜΈΓ (5881 85 ἀοιηθβίῖοβ, (458 ΡΉ]]. 4, 2.) 
8ηἋ γοί ἰπο86 βθθῦι ΠΘνΟΡ ἰο ἢδνα Ὀδθὴ 685. Τῇἢδέ 

Ὧν. δοάάγι ρα οὔβεγτεϑ, “ (γαῖ ἰὴ ἴῆ686 ννοτγὰϑ 6 Αροϑίὶα οἡ (ἢ 
οηδ πη, βἴγοηρν ᾿πϑίηυδίθβ ἴο ἴῃ 8 2 6ννβ {Πεὶγ δοβοϊαι ας πορά οὔ {π6. 
Οοϑρε] ἴῃ Ογάεγ ἰο βδ]νδίίοη ; δπὰ οὐ ἴδε οἵπογ, ννῃ!]6 6 ἀθοΐαγεβ (0 
1ῃ6η} [ἢ ἰἴ ννᾶ8 4180 ἴο "6 ὑγοδοῇεά ἴο ἴῃ (επί εβ, ἢς ἴε}}8 ἴΠ6 ρο- 
1681 8Δη4] ργεδίοβί οὗ (ἢθ686 Ὡδίΐοῃβ ἴο ψῃοπὶ ἢδ πιὶρἢϊ οοιηέ 88 δη 
Δι) δϑϑϑίοιν οὗ (ἢ γίϑῖ, ὈοΓ᾿ ἴῃδὲ (ΠΕΡ δαϊναίίοη 8130 ἀθρεπάθ ἱροι 
τεοεϊνϊηρ ᾿ἴἴ, απὰ {παῖ (6 ἢγοῖ ΟΠδ 8 οὗ ἰξ ἯΕΙΘ ΘΡΕΓΥ ἬΏΘΓΘ ἴο ὃ8 
σωδὰθ ἴὸ (6 ἀεθρίϑεα 76 νν8.᾿ 
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ἡπύην «όιυ5 ᾿Ἰππαθιιοα Εοιηθ ψ6 Κπὸν τοίη ῬΗΙΟ δηά 
ΨΦοβαρῇυβ. (δ866 ῃοῖβ οὐ Μαεαῖίί. 28, 15.) δὸ ιν. 6, 
18. Δηα “οβορῇ. Β. 2, 6, 1. συμπαρίσταντο δὲ αὐτοῖς 
τῶν ἐπὶ Ῥώμης Ἰουδαίων ὑπὲρ ὀκτακισχιλίους. 

Οτρ 9 ἢ45 ΜΝ 6]}} τοιηδγκοαά, {πδΐ ἐἢ15 (ὯΓ 15 (ῃ6 1 1- 
ογάϊμηι, Δ ἃ (πᾷ Ὡον ἕο] ονν8 {Π6 ργὶποὶραἐϊ5 ἔγαο- 
ἑαίϊο. ἘΒγ {{π|8 οὐβθγναίίοη δοποείίρθη μ88 ρτγοῆιεά, 
ψ ἢ ἰὰγ8 ἀοψη {Π6 (ὉΠ ον ηρ ρῥἴδῃ : 

Τναοέαξϊο σμπὶ Οὀπἐϊ δι, το ννῆϊοΪ. νοσ, 17. ὅς 18. 
ΔΓΘ ἰηἰτοάυσίοτΥ ; ῸΓ [6 ὈΘΗΙΡΉΥ οὐἩ αοἀ ἰοναγάβ 
811, δηά ἢ]8 ψγαίῃ ἰονναγάβ (6 ψὶοκοά, τηϊρμε προ] 
Αἰϊ (ηΠ6 (θη [68 ἴο ΤΙΡΏΥ οβίθοπι [ῃ6 [Ὀσηηογ, δηά 
ανοϊὰ {π6 ἰαϊίοσ. Τθη τῇ ἐπα ἰταοίδίο 1561 1ῃ6 
ΑΡροϑβϑί]ϊβ οὔβογνεβ, 1. (αὶ (παν εομίά αν Κπονῃ 
ἀοά Ὀγ {πε ᾿Ισῃϊ οὗ παίυγθ, νϑσ, 19 ὅς 20. ; ΦάΪν, 
[ῃὰὶ Ὡδνθγί 6658 [ΠΥ ΠΘΙ 6 ΚΉΘ ἢοῦ ψογβίρροα 
Ηἰπι, νϑσ. 421---οϑ8.; δέν, τπαῦ τῃδγθίοιθ Π6Ὺ 8ΓΘ 
Ρυηίς θα Ὀγ (οα ἴον {πεὶγ Ἰρῃούδηοθ ἃπὰ ρϑγνθγβιυ, 
νΟΥ. 97---Θῳ, 
Ἐοβδημ] ον οὔβοενοβ, {παΐ {Π15, ΔηΠα νϑσ, 17. οοη- 

ἰαΐη (Π6 ργώπανψ {116518, ἰγεαίθεὶ Ὀν 1Π6 Αροϑβίϊθ 'η (Π8 
ἀοσηιαίοαί ραγέ οὗὨ [ἢ]|5 ἘρΙ 5116, ψ μος ἢ 15. (ἢ 18: τῃαδί 
16 (ῃεϊδιίαη ΒοΙρσίοη 185 ἃ πιοβί οἴξβοϊιαὶ τηθδη8 οὗ 
Βυϊησίηρ δυο ἃ8 ΘΙ γΓᾶσΘ 1, ψῃ ΘΠ οΓ (Π6Υ θ6 6.8 
ΟΥΓ Ραρϑηβ, ἴο ἴγι6 Ὠδρρίηθ658 δηα δίϑγηδὶ 88 νδίίοη ; 
δηά {πᾶ {Π6Γ6 18 ὯΟῸ ἰοηροῦ, ἰὴ ογάοσγ ἰο οβδοί (}158, 
ΔΠΥ προά οἵ υ64]15η}. 
νη τοϑροςοῖ ἴἰο ἴΠ6 Ὡδηγ68 ᾿ἴουδ. δΔηα Ἕλλ,, 1Π6΄ 

ἔοτιηοσ 88, ἃ8 ἯΘ ἰϑαγῃ ἔοπι Φόβαρῇ. Απί. ᾧ, ὅ., ἃ 
ΠΆΠῚ6 ἢγβὲ ρσίνοη ἰὁὸ {π6 Ηδῦτονβ ὈΥ τῃ6 Οεη{1|68, 
αἴϊον {π6Ὶγ γϑίιγη ἔσο ἴῃ 6 Βαρυ]οη δ σὰρτ ΠΥ ; 65- 
ΡΘο Δ} }Υ ϑίηςθ {0886 [δι σαπι6 ὈΔ0Κ ἢγβϑί ψϑγ οὗ {Π8 
{τα οἵ Ζυάδῃ ζ]ουὐδα), ἀπά Ψψογα {πογεΐογα ρσόορθυΐν 
ϑίγ) ἃ ̓Ιουδαῖοι. 5 {Π6 ὩΔΠ16 σϑιη6, δὶ ἰϑδηρίῃ, ίο 
ΡῈ σίνϑῃ ἴο ἃ1}1 (πΠ6 Ηρῦτονβ; Ἰυ8ὲ 485 ΤΙπογ  ἀ68 
(6115 8 (]. 1, 8.) τ1ηὴ6 πδιιθ Ποίέθηθα, νἰνοἢ 88, δ 
ἢγϑί, οἷν (Πδί οἵ ἃ βίηρ]β {Ὑῦ6, οΥ οἰδη, ἴῃ ῬΒΙΠΙΟΙ5, 
σϑηη6, δἱ ἰδηρί, ἴο Ὀ6 Δρρ]ϊθα ἰο 411 (πΠ6 παίίοῃ. ἊἈΑ8. 
ἴο {Π6 Ἰδίί6Υ παρ, Ἑλλην., ἢθγα 1ἴ ον ἀθη ἘΠ} ΠπΊ68ῃ 5 
Οὐθη1}68 ἴῃ ρόπογαὶ ; δῃὰ {ῃ18, 888 ατοῖ., ἤ1076 υιι- 
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ἀκπίοο. Ἐδτ (88 δ οὔβογνϑθ) δίδος {56 Οασδεῖβ ᾿γόγα 
{Π086 οὗ {π6 Οἰδηι1 65 σσῆο ψ γ θϑρθοία! γ κηόνῃ ἰο 
ἐδ 96νο, τ[ὴ6 Ὠδπγ6 {πορθίοσγα σδῖηθ ἴο 6 ΔΡη0|1064,, 88᾽ 
ἃ ΘΘΏΘΓΑΙ Δρροϊαιίοῆ, ἰο αὐέ ἐδ Οϑηἐιέεβ. Απὰ 
τουρ Εδρδοὶ, ἰο ῥσονθ {δδὺ {15 18 οί δὴ Η 6 }]6ῃ15- 
τἰς4] ἸΙάΐοιι, οἰΐθϑ Αὐγίδῃ Εριςΐ. 2, 9. τι ἐξαπατᾶς τοὺς 
πολλοὺς ; τι ὑποκρίνη, Ἰουδαῖας αἷν, “Ελλῆνας, γεοῖί ἰΠδὲ 
Ῥδββαρα οδηποῖ, [{π|ηΚ, 6 εἰ ἃ σοποΐυδινο, βησα (Π6 
Ῥοτβοῦ ἰδοῦ ᾿θἰγοάυςοα 45 δ ἀγθϑϑίηρ ἴῃ6 6ν, 80- 
σοτηπιοάδίοβ Βιπλθ6 17 ἰο (ἢ 6 ον ]βἢ ἀϊοπι. [{, {6 Γ6- 
ἴογθ, ΟὨΪΥ ργονθβ παῖ {Π6 14Ἰο1 8 80 ΟΟΙΏΠΊΟΙ 845 [0 
Ὀ6 Κηονη (ο Ασγίδῃ. 

17. δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύκτεται ἐ. τ. 
ε.π. [{|19 ποΐ Θϑ8γ (0 Ηχ [Π6 56η86 οὗ δικαιοσύνη Π6ΓΘ. 
Μοβὲ Οοιμπιδηίδίονβ οχρίδίη 1ἴ, ““ [ἢ ἀοοσίτίηα οἵ 86- 
οορίδηςσθ ψ{ Οοάὐ Ὀγ [Δι{,᾿" 1. 6. 7μδέϊοαξίοτ, ἰτὰ- 
μἰγίηρ 8 βίδία οἵ ἔϑνουγαῦ] δοοορίδηθα σι Οὐά; 
(ὴ6 τηδποῦ οὗ Ὀδοοιηηρ τρῃΐδοι5 ψῃϊςἢ οὐ δαιἢ 
Δρροϊηϊεᾷ ἰη ἴῃς (ὐοβρεὶ.᾽᾿" ““δὸ σ1|6α (βᾶγ8 1.οοἰκ6)). 
Ὀθοϑιιϑ6 ἰἰ 18 ἃ Σ ὨΘου88:685 Οὗ ἢὶβ σοῃίτίνδηοθ δηὰ 
ἢ15 Ὀεβίονίηρ. δ6ο 8, 21---24, 26 ὃ. 429. δΔηὰ 8, 88. 
δηα Θβϑρϑοίδ! νυν ΡΏ!. 8, 9." Οἷα {ἰἰὸ Ἔἐχαςί βθῆ86, Ὠον- 
Θνοσ, (οτπδπίδίοῦβ ἃγΓῈ ὈΥ ὨῸ ΠΙ68Δῃ8 δῃριθοᾶ. Κορρθ 
8 Κ68 10 ἴο τη 68}, ““ “ΠῚ ΠΣ ΤΥ ἴγομι {π6 μα πδῃπιθηΐ οὗ 
βίη; δηά, υπιιοα νι ἢ (ἢ ]5, ἃ 586η86 οἵ ἀΙνίηθ γοναγαβ." 
Βιυς {{|8 βαθίηϑ νΟΣῪ νάριθ δηἋ ΔγΌΪ Γασγ. ίΟΥΓ 
ἀλη Αοςδα.) τϑηάδγϑ 1ἃ ““ ργοδιίδ8 οἱ βϑδιιῖαβ." 

οοἰίᾳοη, βιιρρογίοα ὃγ (᾿ς δγγ., δοπίππίέν. Απι- 
το, Ἦν 8}}}, δὰ Τυγηοσ ἰακα [ἴ ἴο. Ἰηθδῃ, ποὲ (ἢ 6 
τ ρἢ  ΘΟυΒΏ688, ΟΥ ΓΑΙΒΟΡ 1υδιΠοαίίοη, (561, θα (86 

Ἐ δ5ε6 Ὠοάάν, δηὰ δ] θ. 
. 1 Απά 80 [ἴἴ ἴδ υπαάεεβίοοε ΌὉΥ Ἠοδϑηγ ]εν, το το όγ8 ἰΐ (ΌΟΓ, 

δεπεξοῖμπι; οογηρδγίηρ ἴπΠ6 Η δ Όν. ΓΤ ῚΡῚν ἴῃ ΡΒ. 144,1. Α)α δ ἴσβῃβ" 
Ἰάϊεβ [ἢὩ6 τῇ 16 ρβϑβόδαρα ἴἢιι ; ““Νδῃ ρὲ δδῃ (γο ἱφίοπεηι Ο᾿γὶδιϊα- 
παῖε, εὐαγγέλιον, νε". 16.} πηδηϊ εδίδίυν Ὀοπεδοίυτη αἰνίηυπι, αυοά᾿ 
τὐὐθυϊΓ ῥγορίοσ ἤἥάοπι (ἰἀμοίαπι ἐπ Πέο τερορίαηι) ογεθηξιῦι, 
Οἰαμοὶατε ἤαπε ἠαδεπέϊδιι5)ὺ αἱ ἴῃ 'μδο εοἰἴίΐϑιη τ ναϊϑδῖ ᾿Ἰὰἀ, φαοὰ 
βογ ρίαπὶ εϑῖ, ΡΊ..8 μὲν Πάμποίϊατῃ θϑεγναὶτογ" [ἢ ἴΠπε86 τνογάβ, ἢ οὗὔ- 
δεσζνεϑ, ἰΠ6ΓῈ 8 Δ αἰἱοίορία οὔ" ἴἢ.8 ἔΌΡΓΩΘΥ γε δα, 16. ἱ. 6. {ποτ 6 ἃ 
ΤαΔδΟΩ ρίνεη τοὖψ. ἴδε. ΟἸγιβιίδη. γεἰ ἱρίοῃ 19 ἰ0 θ6 δοϊκηονήἷυ ει δ 
τὰφ τηορῖ εβἴθοίυ 8). πηολη9 οὗὨ Βαϊνβίίοη, 
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φιοίο οὗ γιι5ι1Π΄σαἰίοη, ψῃϊοἢ ΟΟα [48 Ἔχ δ ἐ6α ἴῃ {ἢ 6 
(ὑοβρθὶ. ἀπά {ἢϊ8 :ηοαθά βθθπ8 ἃ Ἄοογγθοί νον οὗ 
{Π6 86η86 οὗ δικ.; θυ 1{ ἰ5 ποΐ οᾶϑ8ν ἴο Ηχ (ἢ6 56η86 οὗ 
1Π6 ψογάϑ8 ἐκ πίστεως εἰς πίστιν. Μδηγ, ἃ5 Ἡδηηοηά, 
Μαδοκηῖρῆϊ, δηά δίογγ, γθηάθσ, “1ῸΓ {π6 σὶρῃίθουβ- 
Π685 ΟὗἩ ἀοὰ ὃγ ἴδ ἢ (1. 6. ργοδυσοα ὈΥ [410}}} 18 γ6 - 
νϑδ]ϑὰ ἴῃ 11 (1. 6. (ῆ6. (ο5ρ6}}) ἴῃ ογάδθγ ἴο ἔδ:{}} (1. 6. 
ἴο Ῥτγοάιισθ ἴδιι ἢ ἴἢ {1086 ἰο ψῆοπῃ 1 18 ῥγοηϊ- 
8166]. Ὲ Βοβοηπ.]}1ογ, Ὠοάαγιάρα, δηα δ] Θ ΘΠ ΟΊ, 
ΓΘΠΔΟΓ εἰς πίστιν ““ἴο ῃο86 ψο ἢᾶνα (Δ 1}.᾽ Βυΐ 
ὑπαὶ ψουϊὰ τοαυΐϊγα {Π6 ἃγίϊοϊα : δῃὰ τηοσθονυοῖ (858 
Κορρδ οὔβογνθβ) ἴῇθγϑ 185 ἢ0 πηαιβρυίοα ῥχοοῦ οὔ (5 
8 ΠΟΔ(ΊΟΙ ; [ῸΓ 848 ἴο 8, 22. ψίθγα 1ι80ΠΠοδίϊοη 15 
881αἃ ἴο ὃὕὉ6 εἰς πάντας τοὺς πιστεύοντας, (ἢδ 195 ηοΐ σοῃ- 
οἰβῖνα, δηά 1 ψ 14] βῃονγ8 [ἢ6 ὨΘΟΘΒΘΙΥ τὸ ἢ 8 
ΔΓΙΟΪ6. 

17. καθὼς γέγραπται, “80 ἰδ ΟΠ6 ΠΊΔΥ ΠΕΓΘ ΔΡΡΙΥ͂ 
(Π6 ῥᾶ88ᾶρα οἵ δογιρίυτα." ϑυοῖ 10 15 δάἀτηο ἰσ 
θ6 {86 γα ἴοσοθ οὔ ἢ 6 Τογηγυΐα καθὼς γέγραπται. Ζῆν 
ἤδΓΘ ΒΙσὨΠ68 ἔο ὅ6 ἄαρρῳ. Πα ψογάϑ ἃΓῸ {ἢ118 ρᾶγᾶ- 
Ρἤγαβθα ὃν ῆείβ. : “ ὙὙὴ|δί Ηδθᾶς. 2, 4. [88 τε θη 
οὔ (ῃς Προγαίοη οὔ {π6 16νν8 ἔγοιη Βα υ]οη 83} ̓ η ναβίοη 
00 σοηῇαθά 1η (ἀοά, πᾶν ὈΥ ἃ Ὀοίζον στρ μα 8814 οὗ 
{πΠ6 οἴδγηδὶ βαϊναίίοη ψῃϊοῦ (ὐοά 1} Ὀαβίον οἡ δ] Ϊ 
0 Ὀ6ΙΙανα 1 ΟἸὨγιβι." ΤὨϊ5, {Ππογοίοσγο, 15 ἐλθ ἐγ 
δε, ἐδ ἔγιιο ζαϊέ, 7γιιδέτοο, δα. ὅ6ε6 Ηθ}. 10, 88. ΤΙ δὲ 

τ Μδοκηΐμῆῃςϊ τεΐετβ ἴο οῃ. 8, 22. 9, 80. 10, 6. Ῥἢ]]. 8, 9.; δῃηά 
διἰάβ (Παὶ τὶ λίεοιδπεδα ὑν {αὶ 18. Τα] ρα ἐλ τὶ αἠέδοιιδπδ88 96 αοά. 
1, Βεοδυβε ἀοἀ δαί δη)οϊπεα ζἴαϊ (ἢ 88 {16 σἱρῃϊθουβηθθα νν ἢ οἢ ἢ 
111 οοιιηΐ ἴο ϑ'πῆθῖβ, δῃη δδίῃ ἀοοϊαγεά παῖ ἢ6 νν}}} δοοορί δηᾷ γϑ- 
τγαγὰ 1 88 σὶρ ἢ δου 8658. 2. Βϑοδιιβα ἰδ δῖδηἀ8 1η ὁρροβί(ἰοη ἴἰο {Π8 
γι ἠϊοοιδποε: Οὗ πίαπ, νι οἢ σοηϑὶβίϑ 1 8 81} 688 ΟὈθἀΐθηςδ ἴο ἴΠ6 ἰὰνν 
οὗ ἀαοά, ἔονγ, ἰἤ πιθὴ σαν ἰῃαῖ οὐεαάΐβηςθ, 1 νγουὰ Ὀ6 ἐλεὶγ οἱοῖ 
τὶ πιοοιδηοε5, Δηα [ΠΥ ταϊρϊ οἷαὶπὶ Γενναγα 88 οὗ ἀθὐϊ, 

Οὗ 5 ἀΠου]ῖ Ῥαβϑαρα ΤΥ εἴβίβι ἡ οβῖδυβ (ἢ [Ὁ] Οτνἱηρ; Ἔχ ροβιτἰοη. 
“42 ϑ1{1 αυὲ6 Ποιΐηυτ ἱπ)υ51}1185. Ορροηΐϊζιγ οσογη. 18. 8, 5. οἴ 
δοαυΐϊία8 Ὠεὶ γεοΐοσὶβ εἴ ρ θοτηεζοτὶβ τυ μαϊ ἡθὴς ἀδαηϊυτῃ ἴῃ οἶδγὰ 
Ἰυοα ροβὶίϑ εϑῖ. 88108 Ῥοριῖ τερῖβ ϑυ ργεπιὰ ἰθχ δβϑί ; 68) ἃ Β60 οὔ- 
ΒΕΓΥΑΥΙ ΡΓ18 ΠΟὴ ἰΐὰ σοηβίαθαί. 41ι1.12518 ΘὨ τ ἱπροϑὶ [1 ογαῖ οη8 
ἀστγατῃ εἴ τωρογίαθ!!]6, (εηΐαθβ νϑῖὸ νἀεδηίν ρῥἰδηὸ Παρ] ΡΣ; ἴδη- 
(ὰπὶ ἱπίεν συ άξεοβ εἴ (ἀδηΐθβ ἀϊβογίπηθη δγαῖ, Ὁἱ Ὡοη οἰ υϑαοτ τορἷβ 
500 111 η6ς εὐυδάοπι ραί τ ἢ]}1] 6856 νυἱδεγεηῖυγ, ᾿ 

νΟΙ͂,.. . ἡ ᾧ 
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(818 88 ἃ σοι 0ῃ «6 "Ὁν18ἢ ΟΡ᾿ ΠΙΟΠ, ΔρΡΘΑΓΒ ἔσο {Π|6 
τε μηρϑ οἵ (ἢ ΠΔΌὈΙη5.; 6Χ. στ. δομοιηοίῃ 28. (δῃΐ. 
4, 8. (εἰ Ὀγ 'ή͵ εἰ5.) 1)1ορης [Βγαο ἴδε (ὐδηίουπι πο- 
νυ ἰθιηροῦα ἔαζυτο δ. Ὁ. Ῥβδὶ. 98. (υ)υ5 δυΐοπὶ 
τηοτῖίο ἀϊςοὶ [βγδοὶ σδη συμ 9 πηοσιίο ΑὈγαῆδπ: ὅδ. 
Ὦ. υΐα στεάϊα!ϊς Πδ6ο 5. Ὁ. αφη. 1δὅ. Ηξςο εβι ἤάοβ, 
ἴῃ ηυᾷ [8βγδοὶ ροβϑδι εἰ, ἀθ ᾳυὰ δοτίρίαγα ἀἰςῖϊς Ηδ- 
μας. 4, (ἝἄγρζΖον ἵὩΟσθΟνΟσ Οἰΐθβ 8. ΓΕΙΏΑΓΚΑΡ]6 Ρ85- 
βδρ6 οἵ ΡἢΠ1ο 887 α. οἡ ἴδ ἢ, 88 γοίοσγοα ἴο ΑὈγδῆδπι. 
«Τῇ Αροβεῖθ (βαυβ Βιοβθῃπι.) ρίδοθβ {πΠ6 ὄὌχςοὶ- 

Ἰθῆςθ οὗ {π6 ΟΠ γιβείδη Εοθιρίοη ἴῃ 118 Βῃονηρ 8 8 
ΨΑΥ οὗἩ οὐίδιπἰηρ (Π6 ἵανουτ οὗ Οοά δηά ἔτ Πδρρὶ- 
6588, ἀπά (δὲ ψιπουΐ ταϑροοΐ ἴο ἸηἀΙν!ἀυα] τηογιζ, ΟΓ 
{Π6 οὐδογνδηςα οὗ (6 ['ν, οἢ Μ ΙΟἢ {Π6 1600 ργιἀοἀ 
{Π6πΊΒ6]νε8." 

17. ὁ δικαίος ἐκ πίστεως ϑήσεται. ΟΡ. {81 Κ8 {Π686 
ψΟΓβ ἅγο δαυϊναὶθηί [0 ἡ πίστις κατεργάξεται δικαιοσύ- 
ψην καὶ ϑαὴν, Δηὰ ἢ6 2445, (Πδὲ {Π6 βδῖη6 δεπέϊηιοηξ 15 
ἔοιιπὰ ἴῃ Βοιη. 4, 6. Αυ]οῦ σοη]δοίαγοθ {π8ὲ {Π6 
ΨΟΓ5 δ1΄6 ἃ 6 νἱϑῇ ργονοσῦ. Οἱ {πῸ ψογήβ οὗ [Π6 
ῬΙΟΡΒΘΟΥ, δηα {ποῖς Δρρ]!οδίίοη, 8βε6 θοάάγιαραο. 

18. ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ, ες. Τα ςοῆ- 
ποοίδοη Ὀούμψεθη (18 δηὰ 6 ρῥγεοθάϊηρ νοῦβδ 18 ηοῖ 
ΝΘΓῪ οἶθαγσ. Ηδπηοθ ἴπθγα ἴ88 Ὀθθη πὸ {Π||6 αἰ ΘΓ 
οὗ ορίηίοῃη.  εἰβίθιῃ ἐγᾷσθβ 1 ὑπ. : “Αἰτοσ ἢδνίη 
ἴῃ νϑγ. 16. ἰδυρθί, (παΐ 86 ἀοςσίτπα οὐὗὨ {πὸ οϑρ68 
Βυιηροίὶ βαϊνδίιοῃ, 10 γἃ8 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 50 (αὶ πηδη 
μδὰ Ὀεθὴ ἴη {π6 πιοϑί δχίσοπηβ ἀδῆρογ; ᾿ῃβολ οἢ 
ταῦ, μά 10 ποῖ θ6βθὴ ἴογ (6 (ὐοθροὶ, ποίϊηρ σου ]ά 
Ὦδνο Γοιηδηρα ἴον ποῖ Ὀιιΐ ἀδβρδὶγ δῃὰ ἀθαίῃ ; δῃά 
αἶ8ο ἴο Ιηἰϊτηδί6, (πὲ (ἢ 6 ἐπα πος οὗ {ἢο86 ψῆο, 
ψ θη {Π6 (ὐοθρ6] νψ88 οἴγοθα ἰο {Π6π|, ψου]ά ἢοΐ Γα- 
σοῖνα 1ἰ, 88 ΌΓ56 ἰΠ4π 10 ἰἰ Πα ἤδνοῦ Ὀδοη οὔογοά 
(ο 16. ΒΒῸΓ Πα (σο8ρ6] ἰοδοῃοίῃ, (μαι οὐ ᾿δῇ 
ΔΡρΡοϊηίρα 8 ἀΔΥ ἴῃ νῃϊοῖ ἢ6 1] Ἰυαᾶρα {π6 νοῦ] ὈῪ 
ἢ18 ϑοῦ, ψ0 8041} ἀρϑῖη σείαγη ἔγοπι Ηθάνθη : δηά 
{Π6η ψ1}} 4 86 ν ΡῈ βεπΐθποθ Ὀ6 Ῥγοῃπουηςθα οἡ ἴῃο86 
ψ|Ὸ Πᾶνα Ὡοῦ ΟὨΪΥ ὑγδηϑργοϑβοα {ποῖγ ἀπ ἰονναγά8 
Οοάδηά τηδῃ, Ὀιιΐ 4130 πορ]οοίοα {Πα ἐτιἢ δη ἃ 5686 
οὗ ἀν νοὶ ΡΟ σοπβοίθηςθ, ὈΥ (πς Πρἢ! οἴ Γθάθοη, 
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ἴπ6 ττιτηρβ οὗ Μοβοβ δὰ {π6Ὸ Ῥγορῃμοίβ, δῃηᾶ δϑρ6- 
οΙΔ ἢν τ6 ἀσοίτηα οὗ τὴ6 Οὐοϑρεῖ, δα 80 οἰθαγγ 
ἰδυρῶὶ; ἢανα ἀαγοα ἰο σα έϊηρ δὰ τ, ΠΠ|κ6 ἐγγδηΐβ, ψ ἢ 
ἘΠΊ. ΒΕ ν ἰογΥ, δ η4, ἀη ἃ ΟΡΡΓο88 ἴῆοβα ὑπάσοσ {πεῖς 
8.0] οἰοη. δαα ἰηΐγ. 25. δηά ὅ, 9.᾿ 

ΚόορΡο Ἐδ1η ΚΒ {ΠῸ δογῖθ5 οορτέαξογηι 15 [Π18: ““ἼΠδὲ 
ἰο δι ἢ αἰοπα νὰ 81} οσο δχϑιηρίίοῃ ἔγοπι (Π6 ρυηϊδβῖ- 
τηθηΐβ ΜΏΪΟΝ ψὰ ἢαά ᾿πεγιίθα, δάἀνογιοα ἴο ὈΥ {Π6 
ΑΡοϑβι16 δί νϑσγ. 17.. ψῇο πον Ρῥτγοςββάϑ (δῖ νϑὺῦ. 18.) 
ἴο ἀαβογῖθε {Π6 ᾿πηρί εἰν οὗ πηθη, δῃὰ {Πεῖγ ΟΠ ΠΔΌΙΥ 
νἹ Οἱ Ου5 1 ν 68; δηά (18 ἢ6 ἤοϑϑ Ξγϑέ ΌΥ ΘηυΓδη 
[Π6 Θηογ 165 οὗ {Π6 Ηρδίῃοηϑ, 80 {ἰπαΐ ἢ18 ον 15ἢ. 
ΓΕΔάρθτΒ την θ6 ᾿πάἀπορά τὸ ρίνα Πἰπη ἃ [Ἀνοῦγδυ]α 
Ὠραγίηρ, ὈΥ̓͂ ϑυρροϑίηρ' {πὲ ἢ6. ψοιά ΟΠἸΥ 5ρ6 δῖ οἵ 
1Π6 Οὐοπέϊίοο, ἀοοιϊαΐα οὗ συ το]! ρίοη, δηά, 1η {ποῖ 
ορίηΐοη, ἀανοίοα ἰο ἴΠ6 ψταῖῃ οἵ Οοά, δηά Ργ {8 
88 15}Δ 0.10 ΠΘΥ ου]α [866] δ {π686 θεΐηρ γοῦυΚΟΩ, 
(866 νοῦ. 18---82,.) Βυΐ ἐδοη, ΟΠ ΠΡ τοῦ Δηοῖ 
ΨΑΥ, Π6 βῆονβ ἰῃδί ἐἢδ εείυ8 ἐῤοπιδοίυθ5, ἰῃΠου ρἢ 80- 
συβίοπιοα ἴο ἀδηουῆσα ἤθάνγ }παἀρπιδηΐβ ἀραῖηϑι (ἢ 6 
Ηραδϊῆρδηβ, γοῖ ψοῦσ ἴῃ πὸ τγαβροςί αἰβογοης ἔτοπὶ᾿ 
(ἤριῃ, θυΐί 8υῇϊεοτγτοά {Ποιηβοῖνοθα ἰο 6, δἰ 8}] {1π|68, ἀδ- 
Π]6α ὈΥ (6 βαπη6 ν᾽ 68 δῃἀ σογγΓΌΡΙΟη5. (566 2, 1. 
966.) 
ΑΝ τοδὶ δι η5 [πα (Π6 γὰρ 18 ποΐ ρΡυΐ ἔογ δὲ. Τὸ 

ἴὯ6 1 ἀρΡοδγβ ῥγοόῦδὍ]6 (Πδὲὶ (ἢδῇ ρᾶΓί]016 ἢδ5 {Π6 ἐπμ- 
σἠποαξῖυε ἴοτοο, ψῃϊοῖ 18 οἴδθῃ ἔουπα θοίἢ ἴῃ {6 
(Ἰ]58108] δῃᾶ δογίρίαγαὶ το ΓΒ; ΘΒρΘοΙΔ} ν 85 δἱ ἐῤὶδ 
ὑοῦ 86 (Δοςοτγαϊηρ ἴο {{Π 6 ορίηΐοῃ οὗὨ βοπηθ δ] ρα ηδὰ 
(οπηηηδηϊδίοῦβ, ἃ5 ϑομορίίρ.) δοΙΠΠΠΊΘΉς68 ἰῃ6 7 αοέα- 
ἐϊο οἱπὶ Οοηἐἰθιδ, ΤὮο86 ὉΪδη δηα δίῃ οἵ γΓϑαβοῆ- 
ἴῃρ 5 (18 ΔΌΡΥ Ἰα]ἃ ἀονη ὈΥ ΙηΓοσθαγρ, ἴῃ 18 
Ῥογίσαϊο Οὔτ. οἰ Ργ ΒΕ βΘηπΊ]]οῚ : 

“1, ΤΠΠ6 Αροϑι6 ἀ6βογθε8 (ἢ 6 ΠΙΟΓᾺΪ σοπέαρίοη οἶ 
αἰπηοβϑί [6 ψ οἷα Ὠυπιδη ττάσο, ἀοριοίβ ἐσ 85 δι η}κς 
᾿πίο τῆς στοβδθϑῖ ἀσργανιν οἵ ΠΠ{ δηά τπηδῆησθι8. Νον 
οὗ {Ππ686 851π8 δη4 ΘἠΟΓΠ 168 Ὧ6 ἤτγθι δοουβθ5 (ἢ6 }α- 
δας, (νεῖ. 18. υ1{.) (Π6η {ἢ6 ὑιυς, (αἴ ς. 2.) ψῇοπὰ 
ἴδ βϑῆοννβ (ο θ6 ἢο Ὀοῖζίογ ; (ς. 8, 1---190.) Ἰαδιγν, δοέῇ 

Υ 



9924 ἘΟΜΑΝϑ, ΟΗΑΡ. Ἱ, 

οΓ ἐδοηι (αἱ ς. 8, 90, 22 ὅς 285). Τῆα Αροβεῖο, ἰὑ πηυϑὲ 
Ὀ6 ορβογνϑά, δριδβ ἔγοιῃ ἃ τμϑίογιοδὶ οπέῤνπιοπια, 
ΜὨΙΟἢ 18. 62 εοηϑδογιθηέίδιδ, (8. Νοῖίῃοῦ [6 Ρᾶρδη8 
ὈΥ παέιγαΐ γοϊϊσίοη, ποῦ {ὸ {6ν}8 Ὁ (ἢ6 ,“οξδαῖς 
Το, οουἹά ΡῈ Ὀτουρῇξ ἰο τϑοι πᾶς οὗἉ 8 858 ἰϑδαάϊηρ 
ἴο βαϊναίίοη ; ἐἰπογϑίοσα α δικαιοσύνη Θεοῦ, βοίηα Ὀδίίογ 
τιοίῃοά {Πδη {Πδΐ, 41πη4, Ὀγ 1ῃ6 ᾿νὶπα σουπηβο, ΠΠΟΓΟ 
ϑοοοιηπηοάείοα ἴο ργΓοσυτηρ᾽ Δη 4 σοηΐογγιηρ; Βα  νϑίοη 
οἡ {6 Βυϊμηδη τᾶσθ, Ψὰ8 Θχσθϑαϊ σὴν ἀ6βιγα θα, δηά 
τηοϑί ψοσἢΥ οὐ θοϊηρ Θπι γαοθα ὮὈγ αἰ. Νονν ἰο {Π15 
αγρμπιοηΐαϊίοη ἴῃ 6 ΑΡροβί]6 βι]οἱη8 {6 [Ὁ]ονηρ σο- 
οεοοίδοπς: 1. ΤὨδί 1ἴ 15 ρῥἰαίη (ὐοα σοηπροίϑ {{|6 αν! 
ἴϊνθβ οἵ ἴπο86 ρϑϑοηβϑ σι σοηίοιηρί οὗ ἢϊπ)|, ψῇ0 
ΔΓΘ 80 ἰηίαϊυδίοι 8458 ἰο 58ι1ῆΠὀὸ δηὰ ψϑακϑη {Π6 ἐγ ἢ 
ψὨοἢ (ΠΟΥ τρὶς πᾶν Ἰδαγηῖ, ῳ{. 1 πδἱὶ (ὐοά ἤδῖἢ 
ἵνθῃ ἴο {Π6 Ῥαρδηβ σθγίδιη διἀ8, 88 ψΨ6]}] οὗ ζηοιο- 
Το 85 οἵ αοἰίοῃ; δῃαὰ δίῃ δηάαθδα {δ ψ ΠΝ ἴδοι ]- 
(168 ἀΔπἀ πηρ68Δη8 οὗ Κηονίηρ δῃἀ τονογιησ Ἠΐτη, δηά 
οὔ ἀϊβοοιηὶηρ τἰσῃι στοὰ ψσοηρ. (566 ς. 1, 19, 20 ἃ 
24, ς, 2, 84,15, 20 ὃς 27.) 98. Τἢηδι {6 γ, πανογίδ- 
1688, οοι]ά ποί ὃ6 ταϑίγαϊηβα ἔγοπι Ἰἀοἰδίσυ δηὰ ἢδρί- 
{ἰρυι8}688.᾿" 

18. ἀποκαλύπτεται. ΟΡΡΘ Δ Κ68 1{ ἴοΓ ἀποκαλυφθή- 
σεται, ἴον ἴἃ ςαηῃοῖ Μ6}}, ἣ6 {Π|Πη1κ8, θ6 υπάαοτβίοοά οὗ 
[Π6 (ἀοϑρε}, βῖίῃςα. ἐν αὐτῷ 15 ψδηῃϊίηρσ. Ὠ8, ον- 
ΘΥΕΓ, 18 ἴοο Ὠαγϑβῇ ; ΠΟΙ ΠοΥῦ 15 1 ὨδοΘββᾶσυ. ἘΟβΘΏμΙ. 
οὔβογνοϑ, ἐμαὶ (6 Αροβίΐία ἤθῦθ δᾶάνοσγίβ ἴο {π6 ἋΪ8- 
ιἰηςσιοη8 ψὰ!οἶ {π6 ΑἸΠΙ ΡΥ μαίῃ ογήδϊηθα Ρ6- 
ναθη τρί δηα ψγοηρ, ἈΠ ΘΧΙης ἴο (Π6 ἔΌΓΙΊΟΓ ρσοοά, 
(α 1Π6 ἰαἰίον ευἱΐ, [η΄ τηϑη ταῖσῃς Ἔχρογίθηςα {ἢ αἰ 
ἔδσθῃςθ ; {18 ἢ6 ῥγοσθθαβ ἴο 8ῆ0Ν ὈΥ {Π6 ΘΧΔΙΊΡ]68 
οι οὗ ὅεννβ ἀπὰ (ὐθηι 65. Βιιΐ (18 88 γσϑνϑδὶϑα 
85 Ὑ6}} Ὀγ (6 ἰὰνν οὗ Μοβ68 88 ὈῪ {πὶ οἵ παίῃγο. 

ΤἼΘ 86η86 οὗ [ἢ6 ΨΠΟ]6' ρΡαβϑᾶρδ 18. {Π}8 σΟΥΓΘΟΙΪΥ 
1414 ἀονῃ ὉΥ ΜΒΟΚΠΙΕΟ: “Α8 1Π6 γί σλέοοιιδη685 οΓ 
Οοὐ ὃν {αἰέὴ 18 τονοδ]θ ἰη (1.6 Θορρεῖ, 80 (6 ευγαξῇ 
9.) Οοὐ 18 τονοαϊθὰ βοηι Πδεαυθη ἀραϊηβῖ, ἅς. [1 15 
τονθαϊθαά ὈΥ ἢ ψοῦκβ οὗ ογθϑίοη δῃά ργονίάθηςο, 
δη Ὀ. {Π6 1 οὐῇ σοηβοίθησαθ8, Οἰοα ΪΥ οδοίηρ {πᾶ 
Οοά Μη] 53ανθγθὶυ Ρυηϊϑἢ 411 πηρο ] 688, Θβρθοίδ! !Υ 
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ἸάΔοϊαίγγ. [Ὁ 18 τονθαῖβα 4780 ἴῃ 1ῃ6 ἰὰνν οὔ Μοββϑβϑ, 
ὙΠ ογα [{ 15 νει θη, Ὠδαυί. Φ7, 9206. 

18. ἀπ᾽ οὐρανοῦ. ἘΞοΒοηπ 16 γ ψου]α πηϊΐα {818 ΙΝ 
ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Βαΐ {Π||5 15 ἢοΐ ὨΘΟΘβΒΆΓΥ. Τὴ6 6χτὸ 
ἀθμ τι ΙΏΔΥ 6 (Δ Κοη, 88 ΚΟρρδ 8808, Φγαρἠϊοὰ ; ἀπά 
6 Τοίριβ ίο 8. 14, 2. 1 Κίηρϑβ 8,80. 8. 2, 4. ἃς δ. 

“«ΨΠδαΐονον (δἠἀβ ῃ6) {6 Αἰπιρ τ ἀοίἢ, Π6 18 Ὁγ 
(πΠ6ὸ Ηοῦτονβ 8814 ἰο ἀο ,οπι θαυθοη, οὐ Μουῃῖ 
ΝΙΠδὶ, τ ΠΙΟΝ νγα8 ἢϊ5 ρογροϑίυδὶ δροάβ." Β6βι4695, ἴῃ 
8. Ἡρυγαίνο δῃα ρορυ ]αγ 86η89, ανθη [Π6 ἰὰν οἵ :8- 
ἴυΓα, 85 σε ὈΥ Οοἄ ἴῃ (ἢ6 σοηβοίθηςοβ οὗ τηθῆῃ, 
ΤΏΔΥ ὃδ6 881ἃ ἰο Ὀ6 Γανθδ] δα (1. 6. ἰο σοπὶβ ἀον ἢ) ἔγοϊῃ 
Ηδᾶνϑῃ. 

18. ἐπὶ πάσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν. ΜδϑηΥ (οι- 
τηρηίδίοιϑ, Βοἢ δηθθηΐ δα τηοάθτῃ, ἀἰβι]ηρι]8}} Β6- 
ἔψθθη {ῃ6 ψογάβ ἀσέβεια δῃά ἀδικία, υπἀοΓβιδηα!ηρ; 
ὈΥ {Π6 ἔὐγΙΊΟΙ βἰῃ8 σοπιπ 6 ἀραϊηβϑὲ Οοά, δῃὰ ὈγῪ 
{Π6 Ἰαίίον [Πο86 ἀραίηβί πιαη.0 Απά 1ηαἀ 66 {}8 ΠΊΔΥ 
Β6 Ἰυδιῆρα Ὀγ ἐδ 886 οὗ 6 Οἰαδοϊσαί νυτὶίογβ. 
Βυΐ ἴῃ {η6 δορί. ἐΠ6 ψογάβ, δῃὰ {Π61Γ ἀθγινδίίναβ, Δ ΓΘ 
πι864 1η6]ἘΕγθη γ ; δηὰ ἀσέβεια 18 υβ6α οὗ δ'η Ροίἢ 
δραϊηϑὲ αοα δηᾶ τηδη. Ηβδποθ {Π6 ἔννο ἴθγπ8 δἃΓΘ 
ἤθγα σοραγαθα ΌΥ̓ ορρβ 85 βΥῷποῃυπΊοῦβ, 5 σΠ ὙἹὴηρ; 
ν ΟΠ 68 οἵ ΘΥΘΙΥ Κιπά. Ηδ τϑιπᾶγκϑ, ἴοο, {Π8ΐ 41} [ῃ6 
νἱο68 ΟὗἩἨ τηϑθῇ ψογα ὈΥ {6 6 ν}8 γοίδιγεα (0 Ππωρὶοίυ, 
88 ὍΘΙ 8}} (Πη6 νἱγίι 68 ἴο ρἰείγυ. Απαὰ ᾿πάθρά σιρἤΐεν, 
Β1ηὴσ 6 51ηὴ5 ἰονασγάβ 6 816, 1ὴ ἰδεῖ, 81η9 τον δγαβ 
(ἀοά ; δῃὰ νἱτγτίιθ5 ἰονναγβ ᾿ΠΘῺ 8.6 80 ΔΟΎΘΘΔ]6 ἴο 
{Π6 ψΠ} οὗ σοά, 45 ἰο ρατίακε οὗ ἰδ πδίιγα οὔ ρἰϑίγ. 

18. τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων. 115. 18 
ἃ Ῥἤγαβα ΟὗἨ δὴ δηοιηδίοιιβ ἀρρθάσγδηςσθ, δηὐ ψῇοβθ 
56Ώ86 1ΐ 158 πΠοΐ ΘΑΒΥ 10 ἀοίογιηϊηθ. ῬΤπεορἤγϊδοις (ἔτοπι 
ΟἸΠιγγβοβίομ) βαρ δίηϑ 1 οὐ ἀιβῃοπουσίησ (οα ᾿γ νἱςο, 
δΔηα Δρυβίηρ ἴ[ῃ6 Κηονίοᾶάρα οὗ παΐυγαὶ γο]!ρίοη ρίνθῃ 
(ἢθπὶ ΡΥ ἀοά. Ηἰ8 ψογἄβ δἃγθ (686: κατεκάλυψαν 
καὶ ἐσκότισαν ἀδίκως τὴν δόξαν (Ἰαρα γνώσιν) τοῦ Θεοῦ, 
Απά 50 (Ἰδευιϊηθηΐὰ5 δηά 4 ϑοῇῃο!δδὲ ἂρ. Μαίῃ. 
6115, πονγανοῦ, δῃά Κορρβθ, 88 αἷϑο οὔὐγ ΕὨρ] ἢ 
ὙΤταηβίαίογβ, (ἀκα κατέχειν ἢ6]6 ἴογ ἔχειν ; (τοΐδγγιηρ 
ἰ9 δι. 2,1. 2 Τί, 1, 18.) δη ον σοῃβιάθγ (ἢ6 
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ΘΧΡΓΘΒβίοη 84 δα! ναίοηέ ἴο ἔχέιν τὴν ἀλήθειαν, καὶ ὕμως 
ἄδικοι εἶναι, ““πιοὶ ᾿᾿νίης, ὉΡ ἰο ψμδὶ (ΠΟΥ ΚΏΟΥ, ΟΥ 
ΤΏΔΥ Κηον, οὗ Το] ροη." Ἴμις Κορρο {8 γϑεγ ἃρ- 
ΡΠ ΙςΔ016 ἴο τὴ6 εν δῃὰ δνϑη (6 (ὐβῃί]θα. Βιι 
{π80 8686 ΟἵἩἨ κατέχω 18 ὈΥ̓͂ ὨΟ ΠΡΒΠ5 65[80 1866. 
Με. δ᾽. 46, νῇῆο δάορίβ {μ6 ἄρον Ἰηϊογρτθίδαη, ὁὉ- 
δΕσγε8, ἰῃδί 1{ 4068 Ὠοΐ Δρροᾶγ (δὲ κατέχειν 18 ΘΨΘΓ 
ΔΡΡΙΙΘα ἴῃ ἃ ὑϑὶ βθ6η86 ἰο ἃ πιοσαὶ δηά θοοίτηδὶ 88}- 
16εῖ. Βα (Π6 αφιυοβίοη 15, ψΒοέΠοΥ ΓΠΡῚΘ 15 ΔῊ ΓΘᾶ- 
808 ΨΥ ἰ( Βῃουϊα ποί. ]ηἀοοθα 10 ΔΡρΒΑΓβ ἴ0 δὲ 80 
αρρίϊοά ἴῃ 4 ΤὮἢ688. 2, 6 ὃς 7. Βεβί65, {Π 6.6 18 ΠῸ ΓΘ 
ἀμ ΠΟ ΕΥ̓ ἴῃ Βυρροβίηρ κατέχειν ἴο μα υδοὰ ἴοΣ ἔχειν 
((Βουρῇ {Ππ6 ΘΟ ΕΓΆΓΥ 15 σοι π]0}}) τδη 1 ΒῈΡΡοβίῃς 
κατέχειν ἰο Ρ6 υβέά 1ῃ ἴΠ68 Β6η86 οὗ ΒΘ ρ᾽ ΟΓ ἱπὶ- 
Ρεάϊηρ νἰγτίυθθ. [0 βϑθιηβ, ὑμπογϑίογα, βαίοθε ἴο βάϊιϑεβ 
ἴο {πΠ6 σομῃηοη ἰπἰογργρίδιοη οὗ κατεέχ.. βυρμογίοα 
Ὀγ 188 δηιθηΐ ΝοΓβΊοη8, δηα γϑηᾶθγ, “Κα ΒΙηα6Γ, 
ΟΥ̓ “ρΡ6 66, {τὰ το] ρίοῃ, 1185 Κηον]  αρἘ, δπὰ 118 ῥγϑ- 
ναθησθ, ὈΥ δῇ ἱπηπηογα] [1Π6. [0 18 ψ6}} τοιηδγκοα 
Ὀγ Αἰρτηοῃ, ἰπᾶὶ δπιοηρ [ο86 ψἢο οὐδίτυςιοα {Π6 
Ἔοοι86 οὗ ἰγυζῃ δηά σοϊρίοη ψογα μοί ΟὨΪΥ {86 76 ῳ- 
188, θυΐῦ 4180 [ῃ6 Ηρδδίῃθῃ ρῥγιθϑίβ δῃὰ πηδριβιγαίθβ, ὮῪ 
ὙΠΟ86 ΤΏ41166 8η4 Βυρογβ ἰοη (ἢ6 ΑΡροβίϊθβ 6 σθ 
οἴζθη Ὀγουρῇι ἰηἴο στοῦ ἀδῆρεγ. (ὅδ6α [μ|ΚῸ 11, 564. 
δη Αςἴβ 106, Φῷ 8644ᾳ.)ὴ) Ηρτγο (Π8 Τοϑά θοῦ ΠΏΔΥ 8180 
σοηθυϊ ψ ἢ δανδηίαρα {π6 δηποίδίίοη οὗ Ὦσ. Μδϑο- 
Κηῖρθί, σἢο, ον νοῦ, ἢ88 (στ Ἰοδαγι!άᾳ6) ογγοά 
ὉΥ »γεδδὶηρ ἴοο πηιοΐ! οἢ [Π6 Β6Π86 οἴ κατεχ..» τ δ κἰμρ 
10 ΒΙΡΏΠΥ ““ Πο]αϊηρ 1 Ὀοιπά, Κοορίηρ ἰδ ἰο {π6πη}- 
βοῖνϑβ," ὅς. ; ψΠΙΟἢ τᾶν Ὀ6 ἔσαρ, Ρυΐ 1{ 15 ἰοο τη δα 
ἃ 8686 ἴο Ὀ6 Π6Ι6 1ηΓ6ηΠ64, 8ης6 1018 Οη]γ οπε Οὔ (6 
ΤΏΔΏΥ ΨΑΥΒ 1 Μ ΠΟ {ΠῸῪ ΠΙπαογοα δηά ᾿πηρθάρσα {6 
Ρτοργθθ8 οὗ ἔσιι8 σϑ ρου. ἝἄγρΖον σοπάθσβ (δι8 : 
4υδϑὶ ν]ΠοὉ}18 οἱ οὐυδίοαϊᾶ ἢφοο σοπίϊηθρδης (κατεῖχον), 
αὖ ΠΘ4Ὸ6 νη] βιι8 1 ΘΧΘΓΘΙΘ, Ὠ6η186 ΠΠΠΟΓΟ δά Τονοὶα- 
θὰ 1261 σορηι!οηθπὶ ροϊμπογϊηΐ ; ᾿Ππ|Ὸ ΨγΘΙῸ ἢξ86 
ἰδὲ βυβοςσαῦδηῦ ῥγιηοὶρία ΡῈ Γ νἱΐδηι ΠΩΡΓοΟῦΌδιη Β66- 
ΘΒίϑ 6110. 

19. διότι τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ---αὐτοῖς. Τἤδ διότι 15 
ἴον καὶ γὰρ, δἰημίάθηι (ἃ5 1ὴ [ΔΚ6 1, 18, 9,7.) ΒΥ τὸ 
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νωστὰν τοῦ Θεοῦ ἰβΒ τῃροϑδηΐ, “ψ δαὶ, μιὰν ΒῸ6 πον 
σοδρθοϊηρ αοἄ." 6 Βίου, ομρο, 4ηἀ ΒοΒΘΒΒι.; 
[ΔΚ 1 [ῸΓ κἡὶ γνῶσις, ὈῪ ἃ ἤρυτγα γτεαασηΐ ἴῃ δὲ, ῬΔ0}}Β 
ἩΓΕ ΏρΡΒ ; δηά (ΠΟΥ γοβοῖνα {δα βοπίρηοθ ἔπ 8 : Φάνε- 
ρὸν ἐστι γνῶσιν τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐννάτιοις, 1. 6. “ἸΘῪ ἸΏΔΥ 
Θαϑιν Κηον ΟΟΩ, 1 {ΠΕ Ὺ Μ1}}. Βαΐ 1 866. Ὡ0 τϑᾶβοῃ 
ἴο τοοθάρ ἔγτοιῃ (δ6 σοιημηοη ᾿πἰογργείδείοῃ. ΚΟΡΡΘο, 
ἰπάβεά, δάπι 8 (μβέ 1ζ τᾶ Ὀ8 ἐλωϑ ληίογργοίρα. 
“ Φυδηΐιπι αυϊάδιῃ 560ΓῈ δὲ σοβηοβοαγο ΒοΙΏ1ηἷθ ἀ6 
1)6ο, παίυγᾶ, Β6 58:8 οἵ 106] }σοης ἃ. Παπηδηᾷ, Ἰοηρὸ 
ΒΡ ΟΓΙ, ροβϑιιηΐς ἰάθῃι φἀοοίξ οἰΐδ 6886 ροίογδηΐ 
δοηΐθ5.᾿ Ὁ [18 ΠρΠΥ γοημαγκοα ὃγ Μδοκηῖρῃί, “ [Πδὲ 
ἐμαΐ εὐλοῆ πιαν ὃ6 ποιοὶ ὁ, Οοα 85 18 εχ βίθηςθ, 
[8 αὐϊγ, Πἰ8 ρονοσ, ἢ15 ψιβάομ, [ὶ8 ροοάῃρβ5, δῃά 
ἢ18 τρῃίθουβ σονογητηθηΐ οὗ {πΠ6 ψ ον], σ4116 ἃ Ὠ18 1η- 
ὙἹ51 016 {πῖπρ 8," νϑσγ. 20. 

19. ἐν αὐτοῖς Βισῃ ἢ 68 ἐπέεν" 608, ἀπιοηρ ἐΐθηι. 
20. τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ---- καθορᾶται. ““ ΤὮῊΒ Β6ἢ- 

[6ησ6 (βαγ8 ΤὨΘοΟρἢ]δοί) 18 πηθδηΐ ἰὼ σοῃῆτγπι [ἢ 6 
ἔογτηθῦ : ἴοσ {ἢ6 εὐταξία οὗ [ῃ6 οτγθαίυγοβ {ποῦ 18 
ἀδοϊαγοὰ (ἢ6 Οτγοδίογ," Τὴ γγογάβ ἼΔΥῪ Ὀ6 ΓΟΒΔοΓΘΩ, 
ἢ Κορρο, “ον δ πουρ ἢ6 ἢ 156} οδηποί Ὀ6 
Βθθῃ ψ ἢ [16 Θγ68, γοί ἔγτοτα [6 νϑτῪ ογθδίίοη οἵ {6 
ψΟΓ] α ΤΠ6ΓΘ ΤὯΔΥ Ὀ6 566η (ἰἔ ψὰ αἰίθηά ἴο [68 {πΙηρ8 
οοηδετιοα δηά οἰἴξεοίεα ὈΥ ἢ} Π18 δίθγῃδὶ βόονο Γ 
ΔΗ πη8]681γ.᾽ 

26. ἀπὸ κτίσεως κόσμου, ἱ, 6. “ἴτοπι (ῃ6 Ῥοτοά οὗ 
(ἢ6 ογϑδίίοη οὐ [86 ψοῦ]ά;" ποί, 88 1 ἢ 6 Γ δηα οἰ 618 
Γοηάογ, “ ἴτοπι {ῃ6 ογοαίθα ψου]ά," ““{πιηρ8 οὗ (Π6 
ογεαίοῃ.᾽ Τῇθ Θχργθβϑϑίοῃ 8 δαυναϊθηΐ ἰο ἀπ᾽ ἀρχῆς 
κόσμου, Μαῖίί. 24, 491. Δη4 ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, ἴῃ 
Μαίί. 12, 8. Τα 11, ὅ0. δηά εἰβουογα. 

Ἔ Αμά δε οἰΐο8 Αγγίαη 9, 40. "Ὁ. 224. γίνωσκε ὅτι οὐδὲν ἐστι, ἀλλὰ 
πάντα ἀτέκμαρτα. Βαϊ εῖβ, δΔαάἄυοο5 ἃ [Ὁ τῆογβ δρροβὶῖβ 
ἔτοπχ Ρ]υΐ. ΕαΌ. Ρ. 176 Β. καὶ τὸ μὲν γνωστὸν οὐκ ἦν ἑτέροις πυθέσθαι. 

Τ᾿ ὅο Τπεορῆγδοι. Τὸ γνωστὸν δὲ τοῦ Θεοῦ τί ἐστιν οὕτως ἃν 
μάθοις. Τοῦ Θεοῦ, τὸ μὲν ἐστιν ἄγνωστον, οἷον ἡ οὐσία αὑτοῦ" τὸ δὲ 
γνωστὸν, οἷον πάντα τὰ περὶ τὴν οὐσίαν, τουτέστιν, ἡ ἀγαθότης, ἧ 
σοφία, ἡ δύναμις, ἡ θειότης, ἤτοι μεγαλειότης" ἃ καὶ ἀόρατα αὑτοῦ ὁ 
Παῦλος λέγει, νοούμενα μὲν τοῖς, κοιήμασιν εὐταξίας. 
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Τηθ τὰ ἀόρατα αὐτοῦ ἰΒ οχρίαϊηοα ὈῚ ΚΟρΡΡδῈ Ἀ8 
οαυϊναϊοηϊξ ἰο κἡ φύσις αὐτοῦ ἡ ἀόρατος, ἱ. 6. αὐτὸς 
χόροιτος, 

20. Νοού καθορᾶται, “’ 816 πιϊηἀθ6, ΔΡρτοποπάεά 
Ὀγ 16 πηῖηά, δηὰ (ἐπ γε Ὀγ) ἀἰβοθγηβα ;᾽ οἵ (α5 Κορρε 
ΤΟΠ (618) ““Ἰηορηΐ6 8ηΙ:Π]οῆι6 σογηίϊυγ." Απὰ [6 
ΤΊΡΉΟΥ τοιηασκβ, (παὶ [Π6 νοούμενα 18 τηθδηΐ ἰο ϑοΐοῃ 
116 ΑΓΒ Π688 οἵ {π6 ἀόρατος---καθορᾶται. ΟΥ̓ ([ΐ5 
φιογαἷ Β6Ώ86 οὗ καθοράω δῆῃῃ ΘΧΘΙΏΡΪΘ 18 ἔουιηά 1η [α- 
οἶδῆ. Βγ {{| τὰ ποιήματα τῇΏδλγ 6 υηάοτβίοοί, ψη ἢ 
Κυρκο, ποί οὴἷγ (ἢ ψογκβ οὗ (Π6 σγθδί!οῃ, ρΡΓΟΡΘΙΥ͂ 850 
οΔ]]6α, θυ 4}} εἶε νἸ510]6 ορογαίοηβ οἵ Οοά ἴῃ ρονϑγῃ- 
ἴῃὴρσ [6 ψογὶά, ᾿ποϊ ἀρ 4150 {Π6 τη Ποάβ8 οὗὨ Ὠινηθ 
σταςοθ, ἰπ ῥγοπι)ρδίηρ {Π6 ΟΒρ6ὶ Ὀγ 6808 (ἢ γιϑὲ 
δη4 {Π6 Αροβί].8. Ηδ α͵80 γϑίδιβ ἴο ἃ 81 Π}1}8Γ ὑ86 
οὗ Π6 οογτγοϑροπάθηι Ηθργον νογά ΓΟ ἴῃ Ἐποὶϊ. 7, 
18. 8, 17. 5. 148, ὅ. δ ψ ἢ ϊοἢ ραββᾶσθϑ ἢΠ6 σοῃρδΓα8 
{ἢ6 δορί. δηα Εφῇ. 4, 10. 

420. ἥτε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, ““ἀνδη ἢ 8 
δίθγηδὶ ροσψοῦ δηά ἀοαποδα." Τία ψογάβ δύναμις 
ἃ πα θειότης ἅτ ὈΚΥ ΚΟρρδ ἰγοαίθα 8ἃ8 ΒΥΠΟΠΥΠΊΟῚΙΒ ; 
'δη4 Πα ταραγάβ8 Ὀοίἢ ἰοροίθοῦ 48 δαυϊναίθηϊς ἰο ““ἢ)18 
Ὠινίηθ Μα)θϑῖγ." Βυΐ 1 τί βθθπὴβ ἴο τπὴῈ {παῖ 
{Π6 {γὰ6 56η86 οὗ (ἢ6 ψογαάβ 15. {{|18: ““ ΗΙ5 οἰδγηδὶ 
οπηηϊροΐθησα δά {Π6 (οἴπον αἰγιθιιθβ οὗ [ιἷ8) (σοά- 
Ποδά. Ἐογ Μδοκη. ἢδ8, 1 {Π1ηΚ, νοῦν τὶρῇ]γ, τοὸ- 
τηλκοά {πὶ ἰΠ6 ψογά θειότης ἀδηοίθ8 δνογυίῃίηρ 
σοΙΡ οηἀθα ἴπ (ἢ6 ἰΙάρθα οὗ ἀὐοά ; Πδίηαὶυ, ἢ18 
αὐϊίν, ᾿ποογρογιθῖυ, ἱπηπηα δὴν, Κηονίεάρο, γνΪ5- 
ἄοπι, γυϑίϊςο, ὅζο. δὸ {παῖ ὈΥ θειότης τΔΥ Ὀ6 ὕῃ 46Γ- 
βίοοά 8 (σοάποδά ροπογα γ, ᾿πο] ἀὴρ οἴποὺ δίίγὶ- 
μυΐε8 ᾿δβϑι 468 {ῃοβ οὗ δἴθιυ δηα οἴῃηη!ροΐθηςο, 
ΜὨΙΟἢ ΔΓ Ποῖα τῃηθη ]οηθα, δηα {πᾶΐ 85 δαίηρ {Π6 
ἸΏΟΓΟ οὑνίουθ. [0 15 α͵80 ΠΙΡΏΓΥ ορβογνθα ὃν Μϑ82οῖκ- 
εἰσίν, [η4 καθορᾶται ἀδῃοΐθ8 (6 σοηςπυδα τηΔῃ]- 
[οϑιδίοη οὗὨ {πΠ6 ὑοίηρ' δηά ρογίβοίίοῃβ οὗ (ὐοά, ὈγῪ 
{π6 ψογκ8 οὗ σγθδίιοη ἔγομῃ {π6 Ῥοριπηϊηρ; 85 Κ5. 
10,1. ΤΠ Ϊ8 15 ἰηἰ6ρα ΤΠ ογθηΐ ἴῃ 1[Π6 νΘΓῪ ποίϊοη οὗ 
{ἰ6 ρυθϑθηΐ ἰθηβο, ἢ] Οἢ 15, 1π 4}1 Ἰδηριτιάροβ, ἃ βογῖ 
οἵ αοτὶϑὲ ; 88 νγὸῸ 5 0, “1Π 6 811ὴ 5ῃ}η605. (ὑη [Π6 δεη- 
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ἐϊηιοηὲ οοῃίαϊηθα ἴῃ τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται 
Ἐ]βηογ, Υοείβ., Οδγρζον.. δῃά οἴδεγβ, αν δἀάιισοά 
80Π16 ρ4Γ8116] ρα588 σ65 ἴγοιῃ [Π6 δηξϑηΐ Ῥἢ]ΟΘΟΡΏΘΓΒ; 
ΘΧ. στ. Αγσιβίοί. ἀβ Μαυῃηάο, ]. 6. πάσῃ θνητῇ φύσει 
γενόμενος ἀθεώρητος, ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν ἔργων θεωρεῖται ὃ 
θεὸς. (Ἃἱς. Τυβο. 1, 29. θουπλ Ὡοη νιά68, ἰδιηθη --- 
Πουπὶ ἀρηοβοῖβ 6Χχ ορϑεῖρθυβ ο]υ8. ΡὨΠο 1, 107, 8. 
ἐδήτησαν οἱ πρῶτοι, πῶς ἐνοήσαμεν τὸ θεῖον" εἶθ᾽ οἱ δοκοῦν- 
τες ἄριστα Φιλοσοφεῖν ἔφασαν, ὅτι ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ 
τῶν μερῶν αὐτοῦ καὶ τών ἐνυπαρχουσών τούτοις δυνάμεων 
ἀντίληψιν ἐποιησάμεθα τοῦ αἰτίου. Απά (86 οἰοαιιοηὲ 
ϑφὸν σοπο 68 ἃ νΘΓῪ ρον γῆι! δηα δγριμπηθηίαίνα 
Ραβϑβᾶρθ (ἢ: λογιεῖται δήπου, ὅτι ταῦτα οὐκ ἄνευ 
τέχνης παντελοῦς δεδημιούργηται, ἀλλὰ καὶ ἦν καὶ ἐστιν 
ὃ τοῦδε τοῦ παντὸς δημιοῦργος ὁ θεὸς. δ΄ΊΤΏ1] 4 Γ ΒΘηςἰ 68 
ἸΏΔΥ 48οὸ 6 βθθὴ ἴῃ Χρη. Μξδῃηι 1, 4. 4, 8. δηά 
Ατσγίδη, Εριςοί. 1, 6. ὦ, 14. 

“9 Τὴ {118 πηυπάδηθ βυβίεπι (88 γ95 Ὁγ, Μδοκηῖρῇι) 
ΘΥΨΘΓῪ ΤΠ] ηρ᾽ 15 80 ἰὈγηηθά, (Πα ἴο [ἢ6 ῥίουβ δπιοηρ 
186 νυΐρσαγ (οὐ ΒΙΠΊ56} ἀρροαῦβ ἴο θ6 {Π6 δυιῖπος οὗ 
411} {Π6 Ορογδίοῃϑ οἵ πδίῃγθο. Βυΐῖ {Ποὺ ψἢο πᾶνα δἴ- 
ἰαϊηφα ἃ ρᾶγίαὶ Κπονιθᾶρα οὗ ψηδΐ 15 οα] 64 παέωγαξ 
ρλϊιίοδορἦνψ, ᾿ᾶνο, ἔροπι [6 ἀἸβοονοσυ οὗ βϑοπὶθ βθοοῃά 
σ811568, Ὀ66η ἰδ ἰο δῃου [Παὶ [ἢ 6 ψΠΟ]6 βγβίθι τΔΥῪ 
θῈ δοοουηίοα ἔογ νἱϊπουΐ {Π6 ᾿πίογνθητοη οὗ 8 
Πεῖῖγ. ΤΠ 15 ψ δὶ [ῃ6 Αροϑι]β ο8118, νϑγ. 21. δε. 
ροπιῖϊηα 7οοἷς ὃν ἐλεῖν" οὐυῆ γϑαδοπΐησο. ΤὮο86, ον». 
δνοσ, ῇο ᾶνθ πηδ6 [Π6 ργοδίοϑί δάνδησθβ ἴῃ ἐγ 
ΡΒ βοριγ, Κηονν {πᾶὺ δϑοοπά οατι565, ὈΓΟΡΘΙΙΥ Βρθᾶξ- 
110, ΔΓΘ ὨΟ Οατι568, Ὀδοδι86 {Π6Ὺ ἢᾶνθ ὯῸ ΟἰΠΟΙΘΏΟΥ 
1 {προιηβοῖνθϑ, θυΐ ἃγὰ βοί ἴῃ τποίΐοη ὈὉγν θα. Απὰ 
[ἢ {Π6 τηοϑῖ ρογίδος Ρ]]ΟΒΟΡἪΥ δἰνγαγ8 648 Ψ ΠΘΓΘ 
{Π6 παίαγα! 86η86 οὗ τηδη Κη ὈδρΊη8.". 
ΤΏ βυθ]θοῦ ἢᾶ8 Ὀθθη δαπηγαὶΥ ἰγραίθα Ὀγ Ὦγ. 

ῬΑΪοΥ ἴη ἢϊ8 Ναίυγαὶ ΓΠθοίορυ. 866 δὴ δχίγαοί ἴτοιη 
νι Ὠΐο ἢ τη Ὁ Ὄγ]ον δηᾶ Μϑιῖ. 

20. εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους. 788Ρ18 τοραγὰβ 
(Π6 ψοτάβ τὰ γὰρ ἀόρατα --- θειότης ἃ5 ρΑΓΘΏΓΠΘΙΙΟΔ], 
τ τᾶν ᾿πἀδοα θ6 σοηνοηϊοηΐ, [ΟΓ ΟΠ ΠΘΟΙΙΟἢ 5 88Κθ, 
ἴο 80 σοῃϑιάογ {ῃθη: θὰ {ΠΟῪ ἀγο, ἴῃ ἔδοῖϊ, δὴ ἐίμ6- 
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ἐγαδίοη οἵ νὮδὲ σοης Βείογο. Τῆα ΡἢΓαβὲ εἰς τὸ εἶναι 
ὧς ἰτεαϊθὰ ὈγῪ Κορρα 88 πηθγοϊυ ἃ ΤΌγπλι]δ οὗὨ ἰγδηβῖ- 
ἐ0η. [{ 18, Βονανοσ, τοὶ! σοηδογοὰ ἢ οὐσγ (ομι- 
ΤΔΟΠ εΓβοη, “60 ἴπαΐ (ΠΟῪ δγο," ὅζο. ᾿Αναπολογ.» 
μποχομϑθα ΟΥ (88 Ὦστ6), ἐπθχοιδαδίο, 186. ἃ βοήν δὲ 
ΓΆΓΟ ἔοσῃ. Υοί 1τἴ 8 ἔσυηὰ ἴῃ [τΠ6 Ϊἰαίογα γοοκ 
(ΟἸαϑεῖςαὶ τυύσιίογϑ, 845 Πιοηγ8. ΗΔδ]., ΡΙυἱαγοῖ, δηὰ 
Ῥοϊγθίυβ. δὸ ῬοΪγΡ. 12, 12. ἀναπολόγητον γίνεται τὸ 

21. διότι γνόντες, ““Ὀδοδι86, (πουρὰ {ΠΟΥ Κπονν 
(οά." Τιῖδ τιδὶ θ6 υηάἀοτγείοοα τ ἢ 8οιη6 ᾿:πηἴ{8- 
(ἰοῃ ; 6Χ. ρτ. “Κηον ἢϊη (80 ΠΟΙ ΘΉΕν ἔον (ἢ 6 ρυγροβα 
οὗ δοοίηρ ἢ18 οἰδίπὶ ἴο θ6 ρ]ογηῇῆθα 86 σοά)." Ηγάγυ, 
Κορρα, ϑ'οδίθυβ., δηὰ οἴμοσγ γϑοθηξ (οιηπιοηίδίογβ 
(ἔτοιι Ῥῃοίυ 8δηἃ δ6ά0}1}1::8) γοηάθγ: “ ηιέχ λέ ἤᾶνα 
Κηονη ᾿ϊπι." Βυιΐ {18 56 618 ἴοο δι ΓΆΓΥ 8 1ηΐοτ- 
Ργοίδιοῃ. 

ΟΥ̓ 186 ἀποιοίοσ6 ροββθδβϑεὰ ὈῪ (6 δητθηῖβ ῬΉ1Ο 
ΒΌΡΡΪ]168 ΠΙΔΗΥ͂ ΘΧΔΙΏΡΙ65: οἡ ΜὨΙΟἢ 80] 6ςῖ 866 (υὰ- 
ψνοτ ἢ, [ηἴ. ϑγβί. 1, 4Φ. Οπ {Π6 αδιδο οἵ ({ ᾿ῃ νδγίουβ 
ΆΥ8 σΟΠΒ0Ϊ {Π6 δηποίδίίοη οὗ Μαοκηϊρῆΐί. 

21. οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν,.1. 6. ““ ἀϊά ηοΐ γδηῃάον ἰο 
ἢ (δὶ Γανογθη 141 Ὠοιηδρα δηαἃ Μουβῃρ, Ὀοΐ ἴῃ 
ῬΟΌΙΙς δηά ρῥγῖναΐθ, ἴο ψῇῃιϊοϊ, ας Θά, ἰἢ6 σγϑδῖος 
δηά ῥγϑβεσνεῦ οὗ [Π6 Ἀυπηδῃ γὰσθ, ἢ6 Πδῖἢ 8. 7υ8ὶ 
οἰαϊπ).". Ἢ εὐχαρίστησαν, “ὯΟΓ πιΔ46 Ὠίτ ἐἢ6 ὈΓΟΡΕΓ 
τοίη οὗ {πη κβ ἰοῦ ἢ15 θϑηθῆϊβ." ΝΥ {παν αἱά 
ποΐί (48 Οὔβογνε “Γοἱϑῖ., Ραγυβ, δηά Ὑγ 0] 18) γοοορ- 
ὨΪΖΘ ἢ]π| 88 ἴΠ6 αμέδογ' οὗ 4}1 σοοά ({Πϊηρ5, θυΐ τὸ- 
ἰογιθα {6 πὶ ΠΊΟΒΕΪΥ (0 ἔογίαηθ, ἴο {Π6 Βἴδγβ, ἴο {ποῦ 
ΟΥ̓ ΡγιάθηΟθΒ ; ΘΓΥ ΓταΪν ἸΠΉΙΠΕ ΔΗΥ {Π|ηρ᾽ ἴο {Π68 
τον! άρηςο οὗ οι. Οτοίιι8, πάθεα, ᾳφυοΐο5 Ατίβίοί. 
Ν ἔσιη, 9, 1. 88 τηδΙπίδίηηρ (ἢδι {Δ Κ8 ἀγα ἄθι6 ἴο 
Οοά, 48 ([Π6 διυΐμπον οὗ πιοϑὲ ηυμηογοιι δηἀ ὄχοο ]θης 
μεοποῆί8β. Βυΐ (ἢ6 ΡῥΠΠΠΟΒορ ἢ οΓ᾽8 δδοίογὶς ἀοοίγ 68 
οη {π6 61 6 γ6 ποῖ (Ὠ6 ΓΟΠΊΔΓΚ8) 80 σοΓγθοῖ 88 ἢΪ5 
Θχοέογο. 

“- Μδοκηῖρμῦ Ργ, Ερ. 154. (ΓῸΪΥ γϑιηδυῖϑ ἴηι εἰς τὸ τυὦῖἢ {πὸ ἱπῆ- 
πἰεἶῖνα ἀοε8 ποῖ, ἰῃ ἜΘΝΕΙ ἰηβίδησο, ἀθηοῖα {Π6 ὁπὰ ἔογ νυ ΐς ἢ ἃ τὨΐπρ 
19 ἀοη6, ὑυπῖ [Π6 εἴεπέ; 85 ἴῃ 1 ΤἬρςβ5, Φ, 16. Ηοῦ. 19, 3. 
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"91. ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν. ΤΉΪΐα 
19 8 Ηε]]δηἰβίϊοαὶ ψογά, ον ὀσουγτγίηρ ἰῃ (86 δορί. 
δά (π6 Νὸν Ταβίϑιηθηίς. “1 παν (βαγ8 Κορρθ) ὃ6 
σοιῃραγθα οἰἴμογ ν ἢ ἐῃ6 Ηδῦτγ. ΓΤ, ἐὸ μας 
ἰοηέέψ ἀεξοεῖυο, οὐ ταῖμ 6. Α3ΌΓΊ, ἐο δ6 7οοἰϊδὴ, αοἰ ξοοἵ- 
ἑελίυ. ἨΗδστγθ (Π6 8686 18, “(6 Ὺ θδοδηηδ [Ὁο] 8}; ἰῃ 
(ἢρ1ν γεδβοῃ ηρ,8, ΟΓ [ἈΠοῖ68." Εογ διαλογισμὸς, (Πουρἢ 
ῬΓΟΡΟΙΪΥ 8 ἴθγπι ΟΥ̓ πη] 4416 βιρη!βοιίίοη, γαῖ 8 ἴῃ 
ϑΟΡΙΡΓΓΘ ΘΠ γα γ υδ6α ἴῃ ἃ Ρδἀ βθῆ86. ΤὮδ οἶδιι868 
[0] ον ίηρ; ἀγα οχϑβϑίίοδὶ οὗ 108. τι586 : ῃοῦν, 88 Οἴτοί. 
Οὔϑογνοϑβ, (τοπὶ δὴ δηϊθης νυ τιΐογ,) “ἦς ΝΙΠγιπῇ 416 Γ- 
ςϑηάο νογιΐδ8 διε {π{π}.᾽ ᾿ΑΠπᾶ γοί, ἔσο ἐῃθ νϑυβ68 
[Ὁ] ον ηρ᾽ (ΠΘ ΓΘ 18 Γθαϑοῇ ι ἐμέπν 10 185 ηοΐ 80 00 ἢ 
ρογγοχίπο δορἠ δέν (Παϊ 19 τηοδηΐ, 85 [Π6 “οἱ ψ οὗ Ἰ4οΪ8- 
ὮΥ. (866 ΤοοΚο δῃὰ ΤΠθορηγίδοι.) Ὑ εἰβ. τοίδιβ ἴο 
1 ον. 8, 20. 1 Τίπι. 1, 6.1,1. ΤΙ. 1, 10. 4 Ρει: 2, 
18. Ερῃ. 4, 18. 1 (οτγ. 1, 21. 926γθπ. 2, 56. Ηδ α130 
οἰΐα8 Ει560. ΡΓΘΡρ. 1, 8. δῃὰ 1δ, Θ2. δπὰ {ῃ6 νε]]- 
Κηοόν δοηίθηςο οὗ ογδςσ, (Ἄγ. 1, 84. 7ηδαπὶθη 5 
ἄσπι δαρίοπέϊα σομ Βα {18 ΘΓΓΟ. 

21. ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία, ““ {61 [00]18 
τη η48 τασα ἀαγκαηεά (ΌΥ Ἰ᾿ρηογδηςθ)." ΤῊ18 ματαιϑ᾽ 
ὅτης τοῦ νοὸς (84 γ8 .[48μ18}, οἵ {Π18 για ηο οοπαΐέμ πἰλὶΐ 
ἀρονο, (8 τηϑηΐδὶ ρβϑγνθγϑίοη, ϑιηοηρ (6 Οἰ6η{1|6 
᾿]οἸαίοιβ ρεπεογαίθα μάταιαν ἀναστροφὴν, ἃ ρογνογίοα 
δηὰ νἱοίοιιβ ᾿[16. (1 οί. 1, 18.) ᾿ογοίογο {ἢ ψοσ- 
8210 οὐ Οοα ὕΠ66Γ 8ὴγ ἱπιαρθ, δῃηὰ (Π6 ψουβῃΐρ οὗ 
Ἐ1οἷ8 σοποραϊζῳ, ψ»Ὰ8 βι:Ἰο]ν ογίἀάθη (ὁ (ῃ6 26 ν8, 
85 Ὀοῖηρ 186 {τ1{{Ὰ] πηοίπον οἵ οὈὐβοθοϊυ δηα νίοθ 
οΥ̓ Ἔνθ Κιπά. Απᾶ ας 88 (61, ΟΥΠΊ6, δμοΐ νγ88 
τΒαῖγ ρυηἰβιηθηῖ. ΠΟΥ Πδὰ ἀεργίυοά ἐξοηιδείυ65 οὗ 
{6 πρῆΐ οὗ γθάβοῃ, δπὰ [δι8 [ἢ θ1- σοπαϊοη θεδσδπθ 
ἀορίογαθ!α ἱπάθθά. ὅ66 Ργον. 19, 8. 

φῶ, ᾧάσκοντες εἶναι σοφοὶ, ἐμωράνθησαν,Ἑ ““ ῥγοίεβδίηρ; 

π Τῃ [6 βδαῃ6 δθῆβθ (ἢ6 αοἰΐθο ἰδ υϑοὰ ὈΥ ἴΠ6 ατγοοῖς ΟἸδβϑίοδὶ 
τὶ το γϑ, 88 “ἘΠ ον 5 δηὰ Ευγριάεβ. ΤῊϊΐβθ νουὉ 8 8180 ἔουπὰ ἴῃ ἃ 
ρ᾿ιγεὶςαὶ εἰρη οδίίοη ; 85. ἰῃ Μαίί. 5, 18. ἐὰν τὸ ἄλας μωρανθῇ, 
γΠοΓα Ἦεἴ8. ἀρροβί(ε]γ οἰϊεβ Ὠϊοβοογὶ ἁ. 8, ῥέδαι γευσαμένῳ μώραι, 
ἑπείρια ἰο ἐδ ἰαβἰοό. ὙΠ6 ψογὰ ἰ8 (161 δι ποῖ πιϊβίββη.) Ἵορπαίθ 
Υἱτἢ μαυρὸς, ἀΘὈ 118, ννεδκ, ναρὶ(. 
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ἐο Ὀ6 νν͵86, ν᾿ ἰϑῃϊηρ ἴο ΡῈ {πουρὰὶ ν 86. Τδδὶ ἐπ 
15 [ῃ6 5Β6η86 18 μἰδίη ἔγοιῃ (6 σορίουβ 1Ππ|ι8ἰγαι 8 οὗ 
186 ρῆγαβα δάἀδισθα Ὀγ Βδρῇεϊ, ν᾽ εἰϑ., δηά Κυρᾷκε ; 
1πουρ ἰῇ [Π6 ῥδββαρεβθ {Π6Ὺ οἷΐα 1 18 Δρρ᾽:6 ἴο 
Φιλοσοφο. Ὑοεί (18 1890 ἴῃ δεῖ, νμαὶ Ῥδὺϊ ἤθγα 
ΤΑΘΔΏΒ ὈΥ σοῷ., ἰῇ ΨὨΙΟὮ Β6η86 (ἢ6 ψογὰ ν88 υ86ἀ ὈῪ 
(Ππ6 Θαγ θοῦ δηα τοῦ οογγθοῖ το γΒ, 8η4 οἴη ΒΥ 
{πΠ6 ἰταροάϊδη8. Τῶι Ηοροβαηᾶογ 8Ρ. Δίδοη. 169 Α. 
ΠυπηΟΌΓΟΌΒΙΥ ΒροδΚ8 οΟΥἨἩ 1Π6 δοξοματαισοφοὶ δηἀ {Π6 
ϑηταρετησιάδαι, ψὨϊοῖ ΓΟ Π48. ΟὯ6 Οὗ δοπια οὗ [86 
Ατ βίορῃδηϊς οοπῃρουη8. Απά 80 Τίιιοη (οἰ οά 
ὈΥῚ Οτοί.) κενῆς οἱήσεος ἔμπλεοι ἀσκοὶ δηὰ Ἐαγίρ. 
Μισώ σοφιστὴν ὅστις οὐχ αὐτῷ σοφὸς. Β6Ζα {Π1η9 
{Π18 τϑίδιβ αἰ8ϑο ἰο {Π6 σοφοὶ οὗ οἰ ἡδίϊοῃβ δ πὸ ]]} 
848 {6 ατγθοῖβ. ὅ66 Ασιβϑιια. 8,611. δηὰ δ19, 518. 
8 ἀεβοσ ρου οὗ [Π6 ρβθι ἀο- ΡὨ]]Οβορῖ, {Π6 σΟΒ ΓΑΓΥ 
ἴἰο ΨΠοπὶ ἀγα ἴἢο86 ψῇο, ἰπΠουρσῇ ἐπου {πουρῇξ {Π6π- 
Β6ῖνθβ (οο δ, ΨΘΓΘ ΓΟΑΙΪ ψνῖ86, 85 ϑοογαίθβ. Οἡ 
Ψ ΠΊΟΝΙ βυθ]θοῖ 186 Τοδάθν ΨΜ}} ἀο ψ6}} ἔο σοπβυϊΐὶ ἃ 
Ἰοηρ δηά οἰοαπσηΐ ρᾶ8βᾶρο οὗ ΡΙυϊαγοῇ 2. 81 Ὁ. 

ΤΙιιαῦ (Π6 ΡῃΠ]ΠΟΒορἤθΓβ ἐλοηιδοῖίυοδ Βηου] ἃ ἤανα θθθα 
ἀοἤοϊοηΐ ἰπ τη οΓ8] νιγῖιι6, σαπηοῖ, ἴο [Π086 δοαυδὶηςοά 
αἱ Πυμηδη πδίαγο, Ἀρροαῦ βυγργβίηρ. [{ τγὰβ ἰπ|- 
ῬΟΒ51016 ἴογ ἴἤθηὶ ἴο Ὀ6 υποοηϊδηηηδίοα ἴῃ ἃ ψοτ]α 
ψ ΠΙΟἢ ΠΠΔΏΥ Οδ.868 (ΑΓ βιηρ ἔσο {ἢ 6 Βργοδα οὗ σοηι- 
ΤΆΘΓΟΘ, [ἢ6 ἸησΓΘ486 οὗ ψοϑ ἢ, δηά {Π6 στον οὗ ̓ υχ- 
ὉΓΥ, ὅζ6.) δα σοηίΓι θυ θα ἰο τοηάογ σοσσυρί. Ηφηςο ἰξ 
γγὰ8 (Πδ΄, 848 ΜίοΒ68 8805, “(6 80ῃ8 οἱ αοἀ ψεγα 
ΔΙ] υγοα ὈΥ (6 ἀαυρἢίοιβ οὗ τη," 80 ψὰ8 ἰΐ ψ ἢ 
{Πθι. Ἰλιείτ Θηἀρανου[ϑ ἴο γοΐίοσπι (ἢ 6 ψου]α ργονοά 
ΔΙπηοϑβί 88 1᾿ποῆδοίι δὶ ἃ5 {Π086 οἴ γοίογπηιηρ ἐλοηιδοῖυοδ. 
Τραὶ ψοῦἹὰ νψὰ8 ἴὯΓ τῆογα δι: οσΘ85[Ὁ] ἴῃ οογγμρέϊησ 
ἐΐοηι, [πὰ π ΤΠΘῪ 1 γι  Υπηρ τὲ; 5ιηςα 1 Δ ΤῆΔΗΥ 
ἰοιηρίδίϊοη8 ψῃ ἢ ψ Ὠ]οἢ ἰο σογγαρὺ ἔμθη ; (ΠαῪ δά 
ΠΟ 8]]υτοπηθηΐ8 ἢ ψ ΠΟ ἴο δηΐσα {Π6 νοὶ, δά 
ν]αΐ 18 ΠΊΟΓΘ, ΠΟ ΟἸΝΙΠ6 ΒδῃΟ.ΙΟη8 [0 ρσίνα δυίϊῃογιί 
ἴο (Ποῖγ ῬΓθοΘρίϑ. ' 
ὙΠ τοβρθοῖ ἰο {η6 γιψέλοϊίοσψ οἵ ἰῃ6. δηοσϊβηΐβ, 

Επ1ΡΙ465, ἐπουσἢ πο οἴζθη ρῥγοίθββοβ [118 αἰ 6 6 οὗ 
{ἰο86 βοίοῃϑβ, γοῖ Δα 15 (Ποιη ἴ0 Ὀ6 1156{1}] ἃ5 {Π|6 ἐ67- 
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γἱομίαπιοηέα (ὑμρ- αν) οὔ Π6 οἱ πολλοι.Ὲ 580 ΕἸδΘοίγ, 
743. φοβεροὶ δὲ βροτοῖσι μῦθος κέρδος πρὸς Θεών θερα- 
πείαις, ΏΘΓα ἔοσ θεραπείαις 1 σοπ]δοίαΓα θεραπείας. 

28. καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐ. ὃ. ε. 
ἼΤΠ6 καὶ πᾶν 06 τρηάογρά γον ογ ἐδμι. Οη ἤλλαξαν 
10 15 Μ6]] ταπηασκοά ὈγῚ Ῥαγβὺβ: “Μαυίαδγυηϊ διιΐθῃ 
σ᾽ονίαπι 1)6ἱ ποὰ δὐϑοϊαἰὸ, δἰνθ αιιοα 86, 8165 δῇ Ϊπη 
τηυΐαγὶ ΠΟη ροίαϑβί ; 864 τοϊαιὲ, φιιοα Πο5 οὐ] τη ατι6 
081 ἃ ΠΟΡῚ8 ργεβίδηάωυμῃ ; ΠΟ 1η τοὶ νογιἰδίβ, 864 
Βι1ἃ Ορ᾿ ΠΙοηΘ : ΠΟ ἱπιπ)] 1006 1)6], 564 σγοαίυσα- 
ΤΟΠῚ ΘΥΓΟΤΘ οἱ βορίοσγθ.᾽" ΤὍΤῇο δος 15, ἰπαΐ ἴῃ (ἢ 8 
Β6η86 ἀλλάσσω 18 ἃ ὑδγ διηϊι ργωρηαηδ; δ ἃ γ7ὰ ΓΠΔΥ͂ 
ΤΟΠΠΘΓ : “ {ΠΟΥ ἀἰἸβμοηουγοα {Π6 παίαγο οὗ αοά Ὀγ 
ΤΟΡΙΘΒΘηΠηρ Πί ὑπάογ," ἄς. ᾿᾽Ἐν ὁμοιώματι 15 [ὉΓ 
εἰς ὁκλοίωμα. Ἐν δόξα Θεοῦ 15 τηδδηΐ ἐδ σίογίοιι5 (σοά 
(ΌΥ δὴ Ηδθθγαι8π)).:: δπᾶ ἴμ6 ψῇοὶα οἴδυβα τδν {ἢ π5 
θ6 τοηδεογρᾶ : “" 1ῃ6 ρίογίοιιβ ᾿ἱπηπηοσία] Βοίηρ." Ἐν 
18. ιϑεα Πκὸ {Π6 Η60. 3. Ὁμοίωμα εἰκόνος 15 ἴοτ ὁμοίωμά 
καὶ εἰκῶν. 8661 Μδοο. 8, 48. δηα {6 ἰρδι ρα ῃοίθ 
οἵ ΕἸβΏ ΘΓ. 

28, καὶ πετεινών ---- ἑρπετῶν. ΒΥ ἐρπ. ἃτο τηϑαπί ῃοί 
ΟἾΪΥ ΓΟΡΕ65, ῬΓΟΡΘΟΙΙΥ 50 σδ θά, 88 βογροηΐβ, ρυΐ 
5076 Δ Ρἢ]᾽οιι5 Δη101818 10 ΑΓΒ 50, ἃ8 ΟΓΌςΟ- 
41165, δηὦ ἤδβῃθς οὐ δνοῦὺ Κιηπα. Το {18 ΟΥΤῸΣ 8ἃ]} 
[ἢ6 Πδίοη8 οὗ 6 ο] ψνου] ἃ ΟΓΟ ΠΊΟΓΘ ΟΓ 1658 [140]16.7 
Οπ {Π6 ψουβῃὶρ οὗ βουρθηί8, ϑοάάγ. γοίογβ ἴο 76 ηΚ. 

ἘΑ {ὈΪΥῚ Βοπηδὴ (ΑΙ ο]ς βοηιϊϊπεη ἢ Ηδησα ρίουϑ ἴγαμας, 
νυ ἢ,} ψουϊὰ οὔβεῦνα, ἀγα οὐδ οὗ (Ὧ6 ΠΙΔΗΥ ναϑίϊρε8 οὗ ἔμ ]86 σε]. 
δῖίοη ἴο ὃὈ6 [ουηά ἰη {})ἱ τε]! ρίοη, ννῆοβα δογγυρί 8, 80 οἴϊθη Γεΐευς 
Δ0]6 ἴο Ῥαρϑη οἰβίογηϑ, ἤανθ ὈθΘη ΓΘΟΘΉΓΥ 50 ΔΌΪΥ οχροϑϑὰ ὃν Ὦγ. 
ΒΟΌΚΠοΥ. 

{ Οἵ (Πϊ5, πυπηογοῦδ ρῥγοοῖβ τηδὺ Ὁδ 86εη ἴῃ (6 ηοΐεβ οὗ Οτοίιβ 
δηὰ γγείβϑίεῖη, Τῆι [μοΐϊδη 8, 88, 1. Νοβ ἰ ἰοηλρ᾽α ἴυᾶπὶ Ἐοτϊηδηδ 
Τεσαρί 0}8 [δβἴη, βετηϊἀθοβαια οᾶηε8. ΥἹΓρΡ. “π. 8, 698. Οπηηΐρε- 
υαὺς Ὠεῶπι τροηϑῖσγα εἴ ἰαἰγαῖον Απῦ]95, ΠΟ ᾧ, 566, 6, τέ 
δὲ οὐκ ἔμελλον ἀνθρώπους γε ὄντας ; οἱ κύνας, καὶ λύκους, καὶ λέοντας, 
καὶ κροκοδείλους, καὶ ἄλλα πλείονα θηρία, καὶ ἔνυδρα, καὶ χερσαῖα; 
καὶ πτηνὰ θεοπλαστοῦντες, ὑπὲρ ὧν βωμοὶ καὶ ἱερὰ, καὶ ναοὶ, καὶ 
τεμένη κατὰ πᾶσαν Αἴγυπτον ἵδρυνται" Ρ. 570, 2. Θεοῦ κλῆσις οὕτως 
ἐστι σεμνὸν παρ᾽ αὐτοῖς, ὥστε καὶ ἴβεσι καὶ ἰοβόλοις ἀσπίσι ταῖς 
ἐγχωρίοις, καὶ πολλοῖς ἑτέροις τῶν ἐξηγριωμένων᾽ αὑτῆς θηρίων μετα" 
δεδώκασιν' ὅι Τ' 1. Ρ. 5274, 92. 
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εα8. 97 Ολνϊδἐϊαπῖέν, νοῖ. 2. ν. 246---248. ΘΠ! ΒΟ, 
0 ]ἀοΐ. ς. 14. Ρ. 852---8554. νη οἡ 86}. Ο. 4 ὃ ὅ. 
ΕΠΙΠΡΗ͂. ΟΥὶρ. ας. Ρ. 616. 

ῷ4.. διὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις 
τῶν καφδιῶν αὐτῶν εἰς --- ἐν ἑαυτοῖς. Βγ παρέδωκεν, {᾿νε 
δεῖ (ἰοπηπιοηίδίου, δποϊθηὶ δπα πιοάήοδγη, ππῖῖθ 1 
πη ἀογβίδηἤίηρ “ ρογηἰ 64 {Ππ6πὶ ἴο [}} ἰηίο,᾽ ὅτε. 
ΤΠουρῇ 895 ἴο {ῃ6 οχίοηξ ἰο ψηϊοῆ [18 18 ἰο Ὀ6 
πη αἀογϑίοοα, οὐ {Π6 πιοάδ οὗ [18 ορογδίίοη, [Π6Ὺ ΓΘ 
ποΐ ἀστεϑοά. Οη {ἢ18 {π6 βἰυάοηΐ πηυδὲ σοηϑι} [Π6 
τοίβϑδϑβοα ΤΠδοϊορίδηβ8. Κορρα τϑιηαγκβ, πὶ ἴδ6 

ἀϑνρης τηιϑί θ6 τηἰογργοίοά ἢ τοίθγθησα ἴο 186 
σοπηοη ΟΡΙΠΐοη οὗ ἴῃς Ηδῦτενβ, δηα οὗ ὄδνθγὺ 8ῃ- 
οἰθηΐ πδίϊοη ποί δοουβίοιηθα ἴο {Π6 τοῦ σγοῆηρά 
ῬὨΠΟΒορ! αὶ ΟΡ ΠΙοΠ8; ΠΑπΠΊΟΙγ, {πὰς ψΠδίανογ 5 
ἄοῃθ οὔ δαγίἢ, ψθοίμποῦ ροοά οἵ νι], 18 ἰο "6 88- 
στοά (ο {6 ορογδίϊοῃ δηά δρϑθῆου οὗ (η6 1) εν. 
δ'6οε 5. 81, 12 ὃς 18. Αοἰ5 7, 42. διῖγ. 4, 19. ἐὰν ἀπο- 
πλανηθῆ, ἐγκαταλείψει αὐτὸν, καὶ παραδώσει αὐτὸν εἰς 
χεῖρας πτώσεως αὐτοῦ. 1 νψὰ8 (6 4445) (ἢ86 μΕΡΕ: 
ἴ8] ορίηϊοη οὗ 6 Ηδορτονβ, (Πδὲ (6 ψογβἢ!ρ οὗ 
140]5 18 80 Ὠδίθῇι! ἰο (Π6 ἴγὰθ οὐ, ἰδὲ ψΠΟΘΟΟν ΘΓ 
ἱπάυ!σοβ τη 11, (ῃ6 ΑἸ ΠΊΙΡὮΓΥ γρθ8 οἢ ἴο δνϑγὺ Κιηάὰ 
οἵ νίσα ; δπᾶ Ὀγ {π686 τηϑδῃβ μυηροα πὰ ἰηίο (ἢ 6 
ἄορ οἵ πΐβοσυ δηα οδδιηϊγ. ὅ66 1 δϑιῃ. 2, 80. 
ΝΟΥ [5 Ὁ ἴο Ὀ6 ἀουδίοα (848 ὨΟ 81Π σοΙη68 δίοῃρ, Ὀυξ 
ἀγανγβ ΠΊΔΩΥ δἴζοσ 1{, Δα ν] 68 ἃγθ ουβεγνϑά ἰο ρῸ ὈΥ͂ 
οἰυϑίογ5) θαΐ {{π2ῖ ΒΥ ἑαοίαΐγψ, ΘϑρΘοΙ ΠΥ 845 11 ψ)88 
{πρη ου]εϊναίοα ἰη [(5 ργοββοδῦ [ὉΓΠ), Οσοαϑίοἢ8 ΨΟΓΘ 
ΒΌΡΡΙΙοα ἰο 6 ἀδνοίθθϑ οἵ ρῥιηρίηρ ᾿πἴο ἰπηι- 
ΤΩΘΓΔΌΪΘ ΠΡΌ ΓΙ (168, ἴτοπὶ ΟΠ ἃ παίίοπ ποῖ δ6- 
ἀϊεῖϊβα ἴο 806} ϑ8ρογϑ9η σου 866πὶ οοιῃ- 
ΡαγαϊνοὶΥ τπποοηίϑιηϊηδίθα ὈΥ νςθ. ΤΠ ΑΡροϑβίο, 

"80 Ὑείϑ9. : ““Ἐὰ εϑ ηδίιιγα τυ] οσαπι, αἴ, 4αυΐ δαπηοὶ υηΐ ἔδη69- 
ἰγδῆλ δρουιοσῖί, οπγηΐα ᾿τηηγαῖ. [Ιαοἰαίτῖα ᾿πγρτγίτηδ οτωηϊυτη 506- 
ἰογαπλ τηδίου οϑί, ὥϑ'δρ. 14, 190-31, [Ιαδτ ἀα ἀναγ ἰὰ αἰχὶς Ραυ δ, 
1 Τίπι. 6, 10. Ταῦ ρογάϊτὶ ἴῃ 80εΐεγα τιθγαηΐ, δο οἱ ἱβοϊ οἱ δὲ 
δῖα! αυλάδπη πϑοθϑοὶταῖϊθ᾽ ᾿πλὴρυ 91 Γαϊϑϑοηῖ. Νοὴ αὐυοὰ ειι5 νεὶ 
ἀοῃᾶ ἰρβ18 πβοθβεαν  "δυδιγαχοσγίῖ, δαΐ ρυΓα8 σοΟρ  ΔΙΪΟΏ 68 ἐπ πλ ϑοτῖ, 
υοὰ ἃ βαποιἰἴαία 6}08 Δ] ἰδηυτῃ οοῖ - ϑεὰ ᾳαρὰ ἢδθο δἰΐ υἱ νἱτἰογιηι 
ἴϊὰ εἴ νἱγταϊτυμη προρβϑασία εἴ παίυγο  ἰβ οοηηθχίο, υξ ἀπὲ μοβέ ἐς 
ἐγαϊιαέ αἰζετιιηι.᾽" 
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ἢούανοῖ, 18 ποΐί ἴο 06 υπάοΙϑίοοά 8ἃ8 ἀδθηγίδρ 
{πδι [Π6 ογἱρίῃ οὗὁἨ (Π6 νσ68 ἢ6 ἤοῦθ ϑῃηυτηθγαΐθβ 8.8 
ΓΟίδγαθ]α ἴο οὐ δ)" σϑι1568 ἴἢὴ σοη]υποίίοῃ ὙΠῊ {ἢ 086 
ψῃοἢ ἢ6 ἤδτα βϑρθοιῆθβ ; δηά (415 Με. Τυγηογ οὔ- 
Β6Γν 68) {Π18 ἀδϑογιρίίοη οἵ (Π6 Ὠδαί 58 18 ΟὨΪΥ ἰη- 
(δηθὰ ἰο ΔΡΡΙΥ ἴο {π6π α5 α δοάν, ποῖ ἴο ὀυοΥΨ ἱη- 
ἀϊυϊάιαΐ, βῖιπςα ἴο βοπὶθ 1 ψουἹὰ πο Ὀ6 Δρρτγορτγίδίεβ. 

28. ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις, Χο. Οη [6 σοῃδίΓισίοι 
Ποῖα ἴο Ὀ6 δαορίοα, (ὐοτηπιοηΐδίοῦβ ἃΓ ποΐ δρτοοά, 
Ι ρῥγοίοσ ἑβκίηρ ἐν τ. ε. ἴὉΓ κατὰ τ΄ ε.; 8ἈΠ4 1 [ΠϊηΚ ὁ 
σοπμᾶ οὐρῇϊ ἴο Ρ6 ρ͵αςδα δἰἴξοσ Θεοῦ, δηα οὔβ δίϊοσ 
αὐτών. ΒΥ ἀκαθαρσία (ἀπο δαπηθ88 οὗ δὴν Κὶπά) ἰς 
Πογο (ἔγοια (πΠ6 σοηΐοχί) ἕο θ6 υπάογβίοοα νϑηθγοαὶ 
Πηρυγγ. Τοῦ ἀτιμάξεσθαι, ὅζο. 18, ἀοσογάϊηρ ἴο 8 
ςοιηηϊοη ΕΗ] ]δηϊβεϊοαὶ 1άἀϊοιη, ἰο 6 ἰαΐκθη ἔογ ἔστε 
ἀτιμάξεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐκ ἑαυτοῖς. Οπ {8 
οχδοΐ ἔοσοα οὗ {π686 ψογά8 (οιημηδηίδίοσβ ἀγα ποῖ 
αι ἀρτοβά: γϑῦ οἡ (ἢ θὶγ σοπογαΐ τηθδηϊηρ {Π6Γ6 
οδη 6 πο ἀουδί ; δου, ἰἢδί τῇ ΘΥ ᾿ηἀ]οαία 1]16 1" 
{Ππηᾶῖϑ δη ἃ υπηδίαγαὶ! νΘΏΘΓΥ. Τἢδ ἴογηὶ ἀτιμάϑεσθαι 
1ΠΔΥ, 1 τ 1, θ6. σοῃΒΙἀοΓοθα 85 δὴ θωρἠφηιΐδηε; δηά 
Ι ἄστοο ψἢ ([ἢ086 πο ἀ6ἤηα {Π6 86η86 ἴο Ὀ6, ““ δὲ 
ἴΠ6Ὺ 8ῃου]ἃ ἀ6ῇ]6 {ποὶγ οὐ ὈΟάϊ68 οπα ψ ἢ 8πο- 
{Πογ. Νον ἀτιμάξειν ΡΓΟΡΘΓΙ͂Υ 5]|6Ώ1Η68 ἰο ἀΐδοποι", 
ἄἰδργασα: Ὀὰϊ 1 ΨΠΠΠ 480 τηθϑὴ ἐο ἀφήίθ: δα 85 
Ρυζίηρ ΔηΥ [Πϊηρ ἴο ἃ 086 (Δη4 ἰπδί ἃ ψΟΥΒῈ οπθ) 
ἴον ψ Ί ἢ 10 ψἃ8 ποῖ Ἰηἰοηάαά, 5 τηοϑὲ οἰ Ρα σ}}Υ 
ἀοῆπηρ τἴ, 80 {Π18 ψογα 18 νΟΓῪ Δρρίσαδὶς ἰὁ πηπα- 
ἐμγαΐ ΝΘΏΘΓΥ ; δηὰ οὗ 118 [ἢ 6 Ἔχργοβϑίοη (ηοΐνι ἢ- 
βίδησ!ηρ ψνῆδί βϑοῦθ (ὐοτητηθηϊδίοτθ ὉΓΡ6) πιυϑὲ, 1 
{πη Κ, ἤογ θ6 υπάἀοτϑίοοα. ὅ66 1 Τἢ688. 4, 4. : 

25. οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀληθείαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ 
ψεύδει. ἷ οαηηοί ἀρτθα ψ ἢ ΒαΖα, Ραγυβ, Τοϊεῖ,, 
δηα Κορρο, {Παὲ οἵτινες 15 ἴο Ὀ6 ἰἀΚΘη [ὉΓ φμαρτορέον. 
Τηάἀοοά, [Π6 οἵπον ᾿ηιογργοίδιουϑβ οἵ (ὐοτηθηϊδίουβ 
Β6θῖχ 81} πα 15510]6, διιβϑίησ ἴτοτὴ {Π61Γ ηοΐ ρ6ῃ- 
σοἰνίηρ; 1Π6 ἰγὰθ οοηδέγμοξοΉ. Οὗ 1ἢ}1]5 νοῦβθ. 1 διῇ 
ΒΓρΡΓΙΒοα (Πδὲ ποπα οὗ θη 5που!α ἤᾶνα β86θη ἰδαῖ 
ΥΟΓ. 24. 15 ραγοηέἠοίϊοαί, δηα {πὶ νοῦ. 9206. οἰθαγὶΥ 
σοῃηθοίβ ΜΙ νοσ. 24., δηκὶ το αίθϑ ἴο {Π6 βᾶπι6 81Ὁ- 
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͵δοί, παπηεῖν, ἰἀοϊδίγνυ. Ὑῆυβ νϑγ. 20. 15 ΟὨΪ]Υ͂ ἃ 
ἔαγΓΊΠῈΓ υπίοϊαϊηρ οὗ {πΠπ6| βδθ 14.64.0. Τῇδ 586Ώ86, 
{Π6η, οὔ Πα ψογά8 πηδᾶν ὑὕ6 ἰαἰά ἀονη ἴῃ {6 [Ὁ] ον πρ 
ΙΩΔΠΠΘΓ: “ ΤΥ (1 τερϑαῦ) πᾶνε σμδηρδα {π6 γα τἢ 
οἵ σοἀ (,. 6. {Π6 γὰ6 Οοἥ, δηά οἠἱυ Ἰθρεπιαῖα οῦὔ- 
Ἰ6οεΐ οὗὨἉ ψοΓβἢ1Ρ) ἰο ἃ 116 (.. 6. ἃ ργοίθπάρα (ὐοίκ), δῃὰ 
ΟἿΘ ΟἿΪΥ ψογίΠΥ οὗ ἀοσίοβίδιοη ; δηα (1113) ψῸΓ- 
ΒῃΙρροα δηὰ δάογεα {ἢ ογοδίαγα τῆογα {ἢαη, οΥ ἴῃ 
Ρτο) σα το, {ηΠ6 Οτοδίογ, ψίϊο 18 δίοηβ {6 Ῥγορϑγ 
ομ]θοῖ οΥἩἨΎ ψογβῃρ, ῃοβ6 παηα δα ] 6586 ἴογ ὄνϑγ." 
Νοῦν, μετήλλαξαν ἀπα ἀληθείαν ἅγα (ο 6 [Δ Κ6η ἃ5 ἤλ- 
λαξαν Δηῃα δόξα τοῦ Θεοῦ δἱ νοΓ. 88. ; δηά ἐν τῷ ψεύδει 
ἴον εἰς τὸ ψεύδος, 1 ον 15 ἔογ ἰηῖο. Ψεύδος, ψ ΠΙΟἢ 
ΔΏΒΨΟΓΒ (ο (Π6 Ηο)». , ἀδηοίοα ῃοΐ ΟὨΪΥ ἃ ἐΐδ, ΟΥ 
ἃ [86 δϑϑογίοῃ, 1 ΔῺΥ δοίϊοη ψἢ]οἢ, 88 ᾿ ΟΓΘ, 
ἐπ 0116 οΥ Ἰηνοϊνοά ἃ 16, Δῃηαἃ πΠηοΓΟονοΣ ΔΩΥ 5806}} 
ἐλὶπηρ 88 88 ΝΟΥ αἰ δγθηΐϊ ἰο ν]δί [ἰ ρῥγοίδββθα (ο "6. 
ΤΠι8 [ἴ γἃ8 ΝΟΓῪ ΔΡΡ]Π1Ο40]6 (Δηἀ νοῦ οἴη αρρίϊοά) 
8η ἰαοῖ, ὅθα 19. 44, 20. 20Γ. 8, 10. 8, 25. 93, 14. 
Ηδηςδ (48 Μδοκηῖρ)ν Οθβογν8) 14.018 ἀγὸ σα ]6α ἐψίησ 
υαηϊέξϊες : Πα Δῃ ἰπηΔρὸ 15, ἴηὴ ΗθΡ. 2, 18., ἰογρά ἃ 
ἐοαοίιον" οΥ ἰἰε5σ, Οτ {18 ραβϑβᾶρθ 866 Ε]8η6γ, ν Ὸ δρ- 
Ροϑιίοῖν σοπηρᾶγοβ Ῥ] 1 678 ο.,σ ὙΠογα 6 ἀ6βογθ68 
{ῃ6 δϑίοπιβ μηθηΐ οὗ Μοβθ8, οἡ σγαοϊυγηϊηρ ἔγοπι (ἢ 8 
τηοπηίΐίδίη, 0 566 ὅσον ψεῦδος ἀνθ᾽ ὅσης ἀλήθειας ὑπηλλά- 
αντο ὃς 670 Α. οἱ τὸν ἀληθῆ Θεὸν καταλίποντες τοὺς 
ευδωνύμους ἐδημιούργησαν, φθαρταῖς καὶ γενεταῖς οὐσίας 

τὴν τοῦ ἀγεννήτου καὶ ἀφθάρτου πρόσρησιν ἐπιφημίσαντες. 
345. ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν. ΤἼθα86 ψοΙά5 8Γ6 

{πουρῆς ΠΘΔΙΥ βυποηυτῆοι8. 6 ἀἴδγοηςσο, πον- 
ΘΟ, 866 18 ἴο ὃδ6 {ῃ18, (ἢαὶ {Π6 ΤὈΓΠοΓ ἀσηοϊιρα γο- 
νΘΓΘΏΘΘ, ΜΟΥΒἢρ, Δἀοτδίίοη, ὈΥ τὐογ δ Δα ροβίυγοϑβ ; 
[6 Ἰαΐίογ, (Π6 δεγυΐοθ Γοηἀογοά ἴο {ἢ 086 σοάβ ὈΥ 66 γ6- 
τποηῖαΐ οὐδογυάποθς, ΘΒρΘΟΙΔΠῪ ΒΔΟΓΙ Ο68Β : ΤΏΔΩΥ 6Χ- 
ΔΙΏΡΪ65 οὗὁἨἁ ψῇηϊσῇ πᾶν 6 566 ὈΥ σοηῃβι ἰὴ δίσρρῃ. 
ἼΠ68. Οἵ σεβ. 1 τηυδὲ οὔβογνθ {ῃδὲ 1[{ 18 ποΐ (48 
Κορρα 3808) δῃ ἅπαξ λεγόμενον ἴον σέβεσθαι ; 5ἴηςα 1ἴ 
οσσι8 ἴῃ Ηοβοα 10, ὅ. (Δ 4ι114.} ἐσεβάσθησαν. 1ι 
15. 480 οἱΐβα ἴτοῦὶ ατορ. ΝαΖ. δηὰ (ὐδηπδαϊῃ8 ἃρ. δ. 
Τιιθβ. ἢ ὯΔΥ, ανθὴ ἴτοηῃ Ἠομῃ. 1]. 167. Απὰ {π6 
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ΠΟ ἐα!ίον, δομείδσ, τϑίοθ [ῸΓ ΘΧϑΠΊρ]689 οὗ ἴξ ἴο 
θιοάον. δίς, 1, 248, ἤονη., Ἡομπι. 4, 604. ὅ, 219. 
Ἴν 6886]. Ο055. 178., δά (Ἰδθ. Α]. 808 ἃς 6062. 

2ὅ. παρὰ τὸν κτίσαντας, 'ἊΪ8 18, ὈΥ δἰιηοβί 84]} 
Οοιηπιοηίδίογβ, Ἔχρί αηθα “πον ἐδαπ (ἢ6 Οτοδίοσ.᾽ἢ 

᾿ ΑὨα (ἢ]8 86Πη86 παρὰ οἴξοῃ 6418 ἴῃ (ἢ68 Ναὸν Ταβία- 
τηθηῦ. Βυΐ ρεγῆδρ8 βοπηθίῃιηρ ΠΊΟΓΘ 15 τησδηΐ : [ῸΓ 
1 τὺ 6 αυσϑίϊοησδὰ τ ἢ ΘΙΠΟΓ {Π6Ὺ ψογϑηιρροα (ἢ 6 
Οἰϑδῖογ σέ αἰΐ. ορρα [85 θεβϑί θα ργοββϑά (Π6 ἴογοβ οἵ 
{πΠ6 ψογάϑ, 118. ““ σοηΐγα, οσυπὴ ἀδ ΓΙ πηθηΐο 8116 Γ108. 
Ῥογαρ8, ἤόονανοσ, 1 ΠΠΏΔΥ θ6 Ὁπάογβίοοα 1ἢ ἃ 56η88 
δοέιυοοη (6 ἔγὸ )υ.8ὲ τῃρηΠ]ΟΠ 64 ; νὶΖ. “20 ἐΐδ ρ}γε- 
7μάϊοο, ΟΥ̓́ΙΏ)]ΓΥ οὗ; ψἤο ἢ 18 δὴ δά)πηοὶ ἰο (Π6 
βρη Ποδίίοη γαΐλοῦρ ἐλαη. ὅο {(ῃμαΐί {6 δυΐμογ οὗ 
([Π6 Οοηϑβιί. ὕδη. Αροβῖ. δηὰ δέ. Η]αγγ, {πουρΐῃ 
σοηβυγοα Ὀγ Οτοῖ., βθοῖῃ ἰο ἢᾶνθ ῃοΐ νϑΓῪ 1}] γερτθ- 
βοηϊοα {Π6 56η86, {πΠ6 ἔΌΓΟΣ γοηάοσιηρ “ Ογοαξογὶβ 
ἴοοο," [6 ᾿αἰίοι, “ργωέογιέο Οὐθαίοῦ δ." (ἸΘΥίδΙΪΥ, 
 δίσνοσ {6 ]γ ΟΓΒΠΙΡ πῖρσῇΐ Ρθ6, 1 γγὰ8 ἴο {Π6 ρῥγθ- 
]υαΐςα δηά ἰῃ)ΌΓΥ οὗἩ {πΠ6 Οτοαίοσ. 1} οβϑηθῦ ἤογα 
ΠΟΙΏΡΔΓ68 8 811}118Γ β6η{πηθηΐ 1η ῬΏΠΟ Ρῥ. 9 Β. τινες 
τὸν κόσμον μᾶλλον ἢ τὸν κοσμοποίον θαυμάσαντες. Κορρό 
ΟὈβοῦνοβ (ἔγοπι τοί.) (αὶ τὸν κτίσαντα 8 [ὉΓ τὸν 
κτίστην, ΜὨϊοἢ ψοτγα οσουΓβ ἰη 1 Ροῖ.4,190. Βυΐ ἦδγε 
(([ 15 ργσορϑῦ ἴο ῃοίϊς6) [6 δη01Π|6818 (1ο ψῃϊοἢ ῬΔᾺ} 
ΔΙΑΥΒ ῬΔΥ5 Θϑρθοῖδὶ γεραγά) γσϑαυϊγαα {Π6 ραγί οἷ ρ]6 
ταί Γ (ἤδη [Π6 ποιιη νογθ8]: ὈΥ υϑίηρ γὨΙΟἢ 6 τἸηοΓ6- 
ΟΥ̓ΘΓ ἰο]]} ον οα {π6 Ηῦτον ᾿ἀΐοτ, βηςθ, ἴῃ ἰπδὲ ἰΔη- 
βσαλρσα, ρᾶγΕς10]68 ργαβθηΐ (48 δ᾿ ὙἹΔ) δγὸ οἴϊθη υ864 85 
νοῦθα]8. Τὸ [15 οεἶαυβ6, ἰοο, Ῥδ1}} Δρ0]168 ἃ ἀοχοίοσυ». 
ψ ΠΟ ἢ γγ85 υϑ08] ψ ἢ ΨΦ6ν)}8 (566 αδη. 9, 96. 14, 20. 
24., Φ7 ὃς 81.) οὐ πηϑηςοητηρ ἴΠ6 πδιηδ οἵ (ἀοά οἢ δῆ 
80 θη Οσοδϑίοῃ, Θβρθο αν ἤθη βρθακίηρ ἴῃ νἱη4:-: 
οδίϊοη οὐ 8 βοῆουγ. ἊΔηά, ἔο ΘΧΡΓΘΒΒ ἃ 8{1}} στϑαίδε 
νοηογδίΐοη, [ΠΘΥ πι86Ω 1 (48 1ηὴ {Π6 ρΓαβθηΐ 6886) ὄνθπ 
1η {πὸ 1 44]6 οὗ ἀϊἰβοοῦγβθ, οὐ οἰδϊη οὗ γϑδβοηϊηρ, 
δ'οο (].1.8. 9 (οσ. 1], 81. 

Κορρα οὔϑβεγνββ, (πὶ τοί ἢθγα ἰγεαῖβ σορίουβ! Υ 
οὔ τἢ6 ΠΘοΪοῪ οὗ (μ6 δποίθης βαρθβ οἵ σγθθοα δηά 
Βοπηο, δηά ΒΟΥ 5 ἰὴ ψγῃδῖ γϑϑροοῖ Ῥδὰϊ! τΔῪ ἤογα θ6 

ψΌμΝ. Ζ 



9388 ΒΌΜΑΝΒ, ΟΗ͂ΑΡ. 1: 

εαἰὰ ἰο ἰᾶνο τγοδιίοὰ ἐλαΐ σπυεγῷ ἐλοοίοσῳ, ἱμπΟῸΡἢΗ 
πεν ἀϊβδγοηι ἔγοπι {Π6 το]! ρίοη οὗ (ἢ νυΐραγ, δῃά 
ἔα βαρογίοσγ ἴο τ. δῖ Κορρε ἀουρίθ νῃοίπον ἰο {Π056 
δγβίθιηβ οἵ (Π6 ρἢ]οβορῆθγβ δὰ] οαη θ6 βυρροβαά ίο 
ἤανο ἢδ6 ΔγΥ γοΐθγθησο. 

40. διὰ τοῦτο παρέδωκεν, ἕο. ῬΑ1}} τεροαίβ (Π6 ἔοτγ- 
ἴηυἢ]4 υβοά δἰ νογ. 924. ; [ογ νοῦ. Φ. 18, 88 1 οὐυϑογνεα, 

γί ποίοα!. ΤἼ18 βογί οὗ οραπαϊορδὶδ 185 ΝΘΓῪ ἔτα- 
αυοηξς ἴῃ δῖ. ῬΑ]. Παρέδωκεν τηυβί, οὗἨ σουγδβθ. 6 
ὑπάοτγβίοοα, 848 δ νοῦ. 24. Πάθη ἀτιμίας. ΉοτΓο ἀρδίη 
15 ἃ Ηοργαίβη), ΕΥ̓ ΨΕϊοὮ (ἢ 6 ψογα8 βιρηιν ἐδ ογαςε- 
δ, ἱπξαπιοιιδ αὐοοίζοπδ. Το ἀτιμίας τὴν Ὀ6 Δρρ]!6ἃ 
ὙΠδΐ νγ88 84] Βι1ρ γα νθγ, Φ4.. οἡ ἀτιμάξεσθαι. 

26. αἵτε γὰρ θηλειαι, ἄς. ΤΈΒ γὰρ 5Ιρῃ1Η 65 “ (ἢ11.5 
ἔογ ἰηβίδηςθ." Οὖ 1 ΠΔΥῪ Ὀ6 σοΟΠΒ: ἀ6ΓΘα ἃ8 ἱπομοδίϊνα. 

“ Τί ορ᾽ ηἰοΏ, Πούναυοῦ, 86 δγ8 Βοιῃθυ δὶ αυοβιοηβΌϊθ. Αἱ 4]] 
δυθηίβ, ἴδ6 δηπηοίαϊϊοη οὗ ατοίϊιβ 18 80 ογυάϊ δπὰ ᾿ηδίγυςιϊνοα, (μαῖ 
1 8.811 ἤθσα ἴγ ἰξ Ὀδΐογα ΤΥ γϑδάοϑ. 

““ϑ8οηϑι8β εδῖ, ΝΜα)]οστὶ Ὠοῆογο ορίβοῖα εξδοοσα αυδπὶ ἰρβυτη Ορὶ- 
Βοοῖω, 461} δὶ 8]!αυ0 τη οἦ0 δρηονεσε, υἱ Ρ]α(οηϊοΐ, Δ0}14 ταβθη εἰ 
δδοιιοΐα ἰηδιἀδτυηῖ. Ῥοϊεγδηί ἤΐοεσζε, βίουΐ ἀϊχοσιηι Ργιμαροτεὶ, 
Ῥ]αίοηΐεΐ, ϑιοὶςοὶ, 868. ποη δδάεχ οὐ μἰεῦε ϑεητίγε . Νόη οἰσέϊει 88 
8ε4υς [Πεοϊορίδῃ), δυῖ ροεέΐοαηι, βθὰ παίωταίεπι ; αἵ ἰδῖ8 αἀἰδιϊηρσυεῦας 
Ψαῖτο : Ῥὲν ψοῦεηι 86 ἱπίε] ΠἸρεγα ΖΕ ΠΟ γεπι ; ῬῈΡ ϑμποπεπι, Αὔσϑι ; 
ῬΕΣ Νερίμπινι, Μδγα; ΡῈὲὺ Ναΐάαε, Ἐοηΐαθβ; ρμεῦ (ὐυδείοη, Τουτδαν 
οχίϊτηδῖη ; ρον 42)ίέεπι εἰ Ῥγτοεογρίπαπι, ΤΟΥΤΕΒ ν᾽ΒΟΘΓΆ ; ΡΟΓ (ἘΓΕΓΕΙ͂Ν, 
Ὑίμα ἔτυρίεγαπι ; ΡῈ υψαάαδ, Ατθοσγυγα νἱΐδβ ; ρεῦ Κ᾽ εἰσαπίῃ, 
ἸξΏοτ ; ΡῈῚ Ζιἰδεγτώη, Ἠυτηογθπλ σογρογῖθυ8 ἰηδίτια, Ὠἰοϊῖ ἜΓρῸ 
Ῥραυ]υθ δ 8ἷς αὐ άθπλ 608 ἜἘχουβασὶ ρο856, Αἱ ΓΘ ΌᾺ8 ᾿ρ818 οὐ τα ἀ6- 
τυϊοεγεηΐ αυετι ροΐπογα τηδχίτηυ τ, ΟΡΙ οὶ νογο Ὠ0]υτ δὺϊ ργα 110 
ἴουδθ, Αἱ μίδηθ, υἱ Φοθαρθι5 ἀς 1}}18 Ιου ϊ 4. σοηῖγα ΑΡρ. εἰς 
“«λῆθος, ἃς. (Μετ ἑαίοηι σοΟΥαπα Ῥορεΐο Ῥυγοίουτε πο αἱδὶ επί; πἰ- 
Τηϊγυι αυἷα, αἱ αἰσευαὶ Ρ]αῖο, τὸν μὲν οὖν ποιτὴν καὶ πατέρα τοῦδε 
τοῦ παντὸς εὑρεῖν τε ἔργον; καὶ εὑρόντα εἰς πάντας ἀδύνατον λέγειν, 
ἢ, 6. ὨΟῚ (τ]ὰ ἐδ ἀΐσεσο Οὐδ 8δα στ Ρ]υΓΆ ἰδδβιπηοηΐα αἰτυ  πλιι8 
Απηοίαδι 5 δὰ [,ὲ0. 4. ἀα Ὗ, ἢ. Ο. Υἱάς εἰ αυε οοπίτα Ρ]αϊοποιῃ ᾿ς 
Ιοοο Βαῦδεῖ (ἢγγθοβί. ὅϑδπεοδ ἀς βϑοσγὶβ Δρ ἢ8 γεοθρίϊ8, θυῶ οπιπΐα, 
Ἰηαυΐῖ, σαρίοης εογυαδὶἐ ἰαπφμαπι ἰοφὶδυ8 γωδοα, ποη ἐαπφυαηι αἰὶς σταία. 
Ἡξο πιαδὶὶ πγογίβ νϑ]διμθηῖδ ἰη᾽ αϑι1{|25 οοηνίηοῖῖ Ἐνδηρε τ, εἴ Ὦος 
Ιοοο Ῥαυΐυ8. Ααἀάδ ἢ ΐβ Ττηοσεβ αυΐ Ἀοπηε 8) αι ὶὶ ἰοτηρογε ἰωνα- 
Ιᾳο γα, ὑφϑαγεθ τιογίυοβ Ὠἰν] ἷδ σοἰθηαϊ ποπογίθιυϑ: ἐς υΐϊθυ8 [Ὁ 
οληυθ, ἔμίηιὶπὶδις πιαπος τααϊίδομο οτπαδὶξ εἰ αεἰτὶδ, πηι 1)εδιηι ἐδηε- 
Ῥίμ 7υγαδὶε ἤοπια ῬῈῚ μπιῦτας. ϑ᾽ηἶδ ρῈΓ Οεβθβδγειῃ με)εγλβϑϑθηΐ, στὰ- 
Υἱδοίὰ ρυπίευδηίιιν, δὶ ρεῦ ἤδυμι, ἐετεῦδηὶ ἰὰ ἐϊηρυηὲ." 
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46. μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ 
φύσι». ' : 

Τίμα ἰδ νρεὶ]] Κηόντῃ ἴο ἕδνα ὕθεη ομα οὗ ἴδ δϑοιωηϊημδίϊομθ οὐ (ἢ8 
διηζοηΐδ, διὰ δ! ἃ (0 ἕδνα Ὀθθὴ Βιβὲ ἰηϊγτοἀυροα Ὀγ ἴῃ [,“ϑυΐδῃ νο-᾿ 
τΏΕἢ, 8δηἀ αἤἴεγνυγαγή5 ςοπίηυκα, δηὶ ἐνεῃ τηδ4ς ἃ ρτγοίδεϑίοη οὗ, Ὀγ' 
οεγίαϊη τνοιηθῃ (Ὁ ]εαἀ Τιϊθδάθθ, οὐ ΕΠ οἰσίοεβ. [ἢ 7υϑιβοδίίοη. οὗἉ 
ἴΠ6 Αροβι!εβ ὄθῆβαγα, δηὰ ἴῃ 1]]υϑἰταιϊίο οὗ ἐδα Ἔχργεββίοῃ, {δμ6᾽ 
(οτηπηδηϊδίογβ, Ἂβρεοί!ν Ῥγείβ., αν ᾿εδρεὰ ἰορθίθον ἃ ΤΏ888᾽ 
ΩΥὗ ενϊάδηοα ἡ ΠΟ ΤΟτεγρονναῦβ 4} ἀουδνί, δηὰ τηβῖζοϑ οὔβ ἔδεϊ ἃ 
ΒΟΡΙῸΣ δ (6 σογγυρίΐοη οὗ δ Ὠδίυτο. ΟΥ̓ {Πε86 ἃ ἔδνν ΠΊΔΥ͂. 
ϑυῆοο. Ρ]αΐο ἐθ ἴκρ. 776 β. καὶ παλαιὸν νόμιμον δοκεῖ τοῦτο 
τὸ ἐπιτήδευμα ἴτα συσσίτια] καὶ κατὰ φύσιν τὰς περὶ τὰ ἀφροδί- 
σίω ἡδόνας οὗ μόνον ἀνθρώπων ἀλλὰ καὶ θηρίων διεφθαρκέναι, καὶ 
τούτων τὰς ἡμετέρας πόλεις [(γείϑιη εἰ ϑραγίδῃ}} πρώτας ἄν τις 
αιτιῶτο, καὶ ὅσαι τών ἄλλων μάλιστα ἅπτονται τῶν γυμνασίων. 
Καὶ---ἐννοητέον, ὅτι τῇ θηλείᾳ καὶ τῇ ἀρσένων φύσει ἀποδεδόσθαι 
δοκεῖ" ἀῤῥένων δὲ πρὸς ἄῤῥενας, ἣ θηλείων πρὸς θηλείας παρὰ φύσιν, 
καὶ τῶν πρώτων τὸ τόλμηρα εἶναι δι᾽ ἀκρατείαν ἡδονῆε. Πάντες 
δὲ δὴ κρητῶν τὸν περί τὸν Τ᾽ανυμήδην μῦθον κατηγοροῦμεν, ὡς 
λογοποιησάντων τούτων»---ἶνα ἐπόμενοι δὲ τῷ θεῷ καρπῶνται καὶ ταυ- 
τὴν τὴν ἡδονὴν. Αἰποη. 605. οἑἱ παρὰ φύσιν τῇ ̓ Αφροδίτῃ χρωμένοι. 
2 Ἐ53οξίη. ἴῃ Τἰιηδηΐῖ. τῇ γυναῖκε κατὰ φύσιν ἀμαρτανούσῃ. Ονά, 
Μει, 9, 724, 81 Ὠὲ στη ἱδὶ ρϑῦοογα νο]ϑηΐϊ, διαίωγαίΐδ τδ] τὴ βαϊΐοτα εἴ 
ἀδ τόσο ἀδάϊβδεηῖ. [1ηΐεγαια δηϊηα] 8 ουηςία, ΕἙΙΪ ὯΔ [δχλΐηθ0 ο0} 
Κερία ουρίαΐης ηι|}} εδί, [οίδη, Ὠ]18]. Μογεῖγ. 5. τοέαυτας γὰρ ἐν 
Λέσβῳ λέγουσι γυναῖκας, ὑπὸ ἀνδρῶν μὲν οὐκ ἐθελούσας αὐτὸ πάσ- 
χειν, γυναιξὶ δὲ αὑτὰς πλησιαδούσας, ὥσπερ ἄνδρας. ϑεε 8150 Ἀ]αΐο 
776 κ.910 Ε. 914,4. ΑπιΠοὶ. 1, 78, 6. Ονἱά, Ἡετοϊά. 6δ, 98]. Μαγί. 
Αμπὰ ἴο {ἰγ8 ἴοτα 8 δὴ δ] υδίοη ἴῃ Ηοϑ. 4, 14. γεγο Αα4ι}}}4 ΓΟ ΟΣ 5 
{Π6 Ηεοῦγ. ΠΥΣῚ ὉΥ ἐνηλλαγμένας, οΥ ἐνδιηλλαμένας, πιμίξοτοε ριι- 
ἑλίεας, Τὸ (Π6 δῦονα 1 8}.8}} δα ἃ ἔξισ, ουΐ οὗ ἃ ργοαΐ πα πθ 6 Ὁ ν οἢ 
Ι πδὰ ποίοὰ ἄοννῃ ἴῃ ΤΥ γοδάϊηρ. Αἴδπθη. 256 ΕΒ. τὰς ἔκει βασιλίδας 
ὅν τρόπον ταῖς ὁμιλίαις διέθεσαν οὐδὲ λέγειν καλὸν, πλὴν ὅτι, μα- 
γευόμεναι καὶ μαγεύουσαι. ἴ που] οοῃ)δοίμγα ματτόμεναι καὶ 
ματτούσαι. ΤΏ ΤΙθΔαο5 ἃγα τηεδηῖ. 80 Αγίεηϊά. Οη. 1, 80. ρΡ. 
194. γυνὴ δὲ γυναῖκα ἄν παραινεῖν δοκῇ. 8.66 880 ἴ,.. 2, 12. ἀπά 
ἸΜαγίίαὶ, Ερ. 1, 91. Νδὰὺ Αγίεηα. Οη. 1, 80. σ00]}Υ ἰγεδΐ ἴῃ ἃ νγῇοἱβ 
ΒϑοιΙοἢ περὶ τῆς παρὰ φύσιν συνουσίας. ὅεε δι άδ85 ἴΩ σύγχρωτα. 

7. ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄῤῥενες, ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν 
τῆς θηλείας. 1 τὰ πο] 1] Π66 ἰο {π1ηἰς (πᾶ [Π6 ψοΓαΒ Φ. χ. 
τοῦ. ἀ. τοίδγ ἰο βνεσὺ υππδίιγαὶ " ι186 οὗἁἮ ψΟΠΊΘΏ ἃ 8 νοΐ 
88 Π]6ἢ ; 8η δροιηϊηδίίοη σοι 0} 1η δηθθηΐ {1Π|68; 
Δη4 βοιησί 68 ἀνθ ἀοδέοηἀοα ὈΥ {Π6Ὶ ΜΓ ΘΙΒ, 8Π6, 

Ἐ 80 {Π6 Εἰγω. Μαρ. Ρ. 1δ2, 48. ἀσελγαίνειν, Κυρίως τὸ πὰρὰ 
φύσιν ταῖς γυναιξὶ ΝΣ εἴρηται δὲ ἀπὸ τινος ᾿Ελγηΐδος πρώτης 
τὴν» τοιαύτην ἀσωτίαν εὑρούσης. ; 

Ζ ὠ 
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(85 ψὰ ἤπὰ ὮΥ δυϊάδβ 'π υ. ᾿Αστυάνασσα) ἀϊρεδίοα ἱπίο 
ἃ δυϑέοεηι ὈΥ͂ Β01Ὼ6 ἔδπηαῖα τ [6 Γ8, (0416. Αϑίγδῃδββ8, 
ῬὨΠ τ η8, δηά ΕἸΟΡμαπίη6,)}) οϑ6 ογΚ8 γεγο δῃ- 
{Ππ4, περὶ σχημάτων συνουστιαστικῶν. ὅδ66 δαρίοῃ. 
Τίρογ. δηὰ δϑαὺρ. 80. 4180 δορῇῆτοῃ. δρ. ϑ.ῇοὶ. δὰ 
Αὐ βρῇ. αἰ ὐπώ 17. πλεῖσται γυναῖκες ἐνθαδὶ κυπτάϑου- 
σιν. δδ6θ6. Γουρ. οὐ δυϊά. 1, 104, δο Ατῇὶϑβί. 1, γϑβίϑί. 
137. (46 τοπηϊ 8) : οὖ παγκατάπυγον θ᾽ ἡμέτερον ἅπαν 
γένος. Ατϑίορῃ. ΄68ρ. 1346. μέλλουσαν ἤδη λεσβιεῖν 
τοὺς ξυμπότας : ΜὨΪΟΝ (Π6 δοΠο), οἡ Ατβίορῇ. Ρ' 2738. 
ἜΧρ ἴῃ τὸ παρανόμως πλησιάξειν τὸ στόμα. ϑοἢοὶ. οἡ 
Ατιβίοριι. 512 ΕΒ. τὸν δ᾽ τώ στόματι αἰσχρουργουντα. 
δο6 {Π6 ϑοιοὶ. δἱ δ26, δῃηὰ Εἴογ. (ἢ γιϑί. Βυΐ {Π6 
τοαοϑί ἀεδοϊάοα ρῥτγοοῦ οὗ ἴπ6 δροιηϊηδίίοη 18 ἰο δὲ ἔουιπά 
ἷπ Ατβίορῃ. Εᾳυϊ. 1284, Ατίομϊά. Οη. 4, 59. 
ἔδοξε τὴς τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἀῤῥητοποιεῖν, καὶ πάλιν 
ἔδοξε τὴς ὑπὸ τῆς γυναικὸς ἀῤῥητοποιεῖσθαι : δΔη [ἤδη 
6 ῥιοσθϑάβ ἴο βᾶυ, ἔμαθον ὅτι ἄρα ἀμφοτέροις ἔθος 
τούτο πράσσειν, καὶ μὴ καθαρεύειν τὰ σώματα. ] [8, 
Βούγονογ, ᾿υ81 ἴο β8γΥ, (δὶ Ατγίβθῃα. πηθη 8 {Π| 686 
Αροπι Διο 8 Ψ1Π 86 ΓΘ γαργθ θηβίοη δὲ 1, 79. Ρ. 
120 δῃά 121. ὅδ66 ὕδβαυροι, Απιηιδαν. οἡ Αἰἴδροη. 
234, ὅδε 4150 Δρρίδη, Τ΄. (δ, 1660. 28 δεῦν. [,γ5ἰ5ι. 
102. Τῇ ἀθονθ ραββᾶρθθ ἤανθ δἰπιοβί 4} δϑοδρϑᾶ 
(6 (οιηπηοηίδίοζϑ, ἴῃ ψἤο86 Ὠοΐθ8, Θϑρθοία! ν ὙΥ εἰ8. 
Β6νΘΓΑΙ οὐ οῦδ ΤῊΔΥ Ὁ6 866ῃ, 1 [ῃ686 ἢανα οί Ὀ6θῃ 588- 
{15 ΒΈΡΟΓ 406 -- 5406 δι ὨδΔΙΙΒΘΆΠ). ---- [ 5Ποι] ἃ ποῖ, 
1Ἰηἀ 664, ἢᾶνα Ὀτουρῇης (Π6πὶ ὉΠ 46Γ νίαν δι: ἴοσ {Π6 564 Κ6 
οὔ ἔν }υ5γιηρ [π6 ἐγαςἢ οὗὨ {Π6 ΑΡοϑβι]6᾽8 οῆαγρε, 
νι ϊοἢ ταὶρῃς οἰπογῦν 86 ἤᾶνα βθοηθά οχαρρογαίθά. ᾿ 

47. ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαϑόμενοι. 
Τῆα ἴδοι {561 18 ηοίογίοι8 ἴο 4}} ψῇο ἰᾶνα γοδα τἢς 
ΔηΓΘηΐ5, Δηἀ ἃ οἰοιιά οὗ ρᾶββαρϑα ἴὴ ῥτοοῦ δὲ οἰϊοὰ 
ὈΥ {6 Ῥμι!οϊορίοα! (οτμιηρηίδίοῦβΌ [9 τηυϑῖ, Πον- 
δνοῖ, δά, πδ΄ 5οπ16 νϑγῪ ἔΌγοι Ὁ ]6 δηά οἱοαιυοηὶ 4 15- 
δι δδῖνοϑ ἔγοῦ (ἢ18 ν] 6 ἅγ ἰο Ὀ6 ἔοι [ἢ ἡγας; Ἴγτ. 
1)155. 26, ὅ. 1. 2. ̓  22, δῃὰ 851. ὅ0 «ἷβο Ργοςορ. (8ἋΖ. 
8Ρ. ΨΊΠοἹ8. Δηδςα. ατεο. Τ΄ 2, 40. ἄῤῥενες γὰρ παῖδες, 
σπερ τὴν ἰδίαν εἷς γυναῖκας ἀμειβόμεναι φύσιν, γυναῖκες 

ἤθελον εἶναι τῷ σχήματι, καὶ διεκλώντο τοῖς μέλεσιν: 
Βυΐ {Π6 πιοβί ἱπιρογίδηξ ραβϑαρθ ἴο {18 ῬΌΓΡΟΒΕ 
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δη4, οηθ ἐπδέαν" οπιπίμης (ἸἰπΒουρἢ [Ὁ ᾿88 δβοαρρά 41] 
[Π6 (ΟὈμΠΠΘηἰΔίΟΓΒ) 15 ἴο Ὀ6 Ὀυηά ἴῃ Αἰῃοηρουϑ, 
Ρ. 601, δπὰ βϑνεῦδὶ [Ὁ] ονϊηρ ΡΆβ68, (Ομ ΠΠΘΠΟΙ Πρ’ 
ΜΠ (Π6 τογάβ: ὅλως δὲ τοὺς παιδικοὺς; ἔρωτας 
τῶν ἐπὶ ταῖς θηλείαις προκρίνουσι πολλοὶ". παρὰ γὰρ ταῖς 
ἄλλαις ταῖς εὐνομούμεναις πόλεσιν ἐπὶ τῆς “Ελλαδος 
σπουδασθῆναι τόδε τὸ ἔθος. Κρῆτες γοῦν, ὅς, Τα [0]- 
Ἰονίηρ, ἴοο, 18 ἃ πηοϑὲ γϑδκαῦϊα ρϑδβᾶρθ. ΡὮ]]. 
ψυά. Ρ. 782 ο. παρὰ πολλοῖς τῶν δήμων μαλακίας ἄθλα 
κεῖτας" τοὺς ἀνδρογύνους ἱδεῖν ἔστι διὰ πληθούσης ἄγορας, 
αἰεὶ σοβοῦντας, ὑπαντῶντας, ἐπιστρέφοντας. Νοῖ 1685 
80 18. (βαΐ οὐ ΤΠοοροπῖριιβ ἀρ. Αἰβθῃ. ρ.. 260 ε. 
οὐχ οἱ μέν. ξυρούμενοι καὶ λεαινόμενοι διετέλουν, ἄνδρες 
ὄντες ; οἱ δ' ἀλλήλοις ἐτόλμων ἐπανίστασθαι, πώγωνας 
ἔχουσι" καὶ περιήγοντο μὲν δύο καὶ τρεῖς ἑταιρουμένους" 
αὐτοὶ δὲ τὰς αὐτὰς ἐκείνοις χρήσεις ἑτέροις παρεῖχον" 
ὅθεν δικαίως ἄν τις αὐτοὺς οὐχ ἑταίρους, ἀλλ᾽ 17 
ὑπέλαβεν" οὐδὲ στρατιώτας, ἀλλὰ χαμαιτύπας προσηγό- 
ρευσεν' ἀνδροφόνοι γὰρ τὴν φύσιν ὄντες, ἀνδρόπορνοι τὸν 
τρόπον ἦσαν. διεὰ Οὁ86 8π} δα[[8 651. 

27. τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶν ἀπ᾿ ἊΣ 
βάνοντες. ΒΥ ἀντιμ. 15 τηδδηΐ μι 15Πιη6ηΐ, ἰγοηϊςὰ. δὸ 
Ἡδετγοάοί. 8, 1δ. ἔλαβε τὸν μισθὸν. Αηά οἴκξῃ 1η {8 
Ν. Τ. Ἴδα νοζγὰ ἀντιπ. 15 σζάγο, θὰϊ 1 18 ἔουπᾷ ἴῃ 
Ιεθ. ΑἸοχ. 100 α. δηὰ 278 ἢ. Α 8.Π|1}|8Γ (θγῃ) 15 
864. ἴῃ ΖΕ ϑοἢν]. Αραπι. 896, ἄγουσα’ τ᾿ ἀντίφερνον 
Ἰλίου φθορὰν : νγῆογα Βρ. ΒΙοιηῇοα Ἔχρ δίῃ “ΚΞ οχ πὶ 
ἀοιί8 Ιοοο ἀδίιπι. Βιυΐ 1 18 ἢοΐ 80 οοϑγίδίη μον γα 
8[6 ἴο υπάοιβίδηά πλάνης. Μδηγ (ὐὈιϊητηθδηίΐδίογβ 
{101 1 τοίδεβ ἰο ἑαοίαέγῳ; “ὮΙΟἢ σπιαν Ὀ6 ἀοίδηθοά 
ἔἴτοια {Π6 δοορο οὗ {6 ψνῇοϊβθ ρᾶββαρο; δὲ [Π6 ψογά 
18 80 σοῃποοίοα ψ 1} (Πο56 {πδΐ ΠηπΠΊ16 6] Δ(6]} ργθοθάθ 
1ι, τῃδὲ 1 βθὸ ποῖ ον 6 οδῇ δνοϊά :ῃἰοργοίηρ 1ἐ 
οὗ ψῇῃδί ἢ85 θθθη ͵υ8ὲ πιο ΠΟ η 66, Δοάοιηγ, δηά πηάοτγ- 
βίδπα ἀντιμ. Οὗ Βοπ16 οομϑθψμθηοος οὗ [ἢδὺ ΘΠΟΓΙΆΥ. 
Τῆηαί 18, ἃ8 Β0Π16 Ἔχρίδίη, ἴο Ὀ6 σίυοη τ, εἰς ἀδόκιμον 
γοῦν ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα, ΜὨϊοἢ τᾶνΥ Ὀ6 δἀπιμμίοά. 
Βυϊΐ 1{ 15 ργόῦδῦ]ε {π4ὶ τ[πΠ6 Δροβί]8 ἢδ8 ἤθγα γοίθγγοα 
(ο ϑοιῃθίίηρ᾽ ΠΊΟΓΘ 5ρεοὶαΐ ἃ5 ἴῃ6 ρυηιϑῃιηθδηί οἵ {Π6ὶγ 
νίοθ, Αμπά {{||81 ἀπ ἱποϊηρα ἰο βυβρθοοί 15 ἡ δὲ 18 
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τηοδηξ ὈΥ 18 θήλεια νόσος, ΜὨΐοῖ [85 8ὺ ρυΖΖίοά {ΠπΠ6 
Οοιμπδηίβίοῦβ οἡ Ηοτγοάοί. 1, 10ὅ. νὶΖ. ἃ ςοιῃρουπά 
ΟΥ̓ 186 οϑίδιηθηΐδ, ἴΠ6 ΠοπΠογγῃο 8, ηροΐδηοςδ, δΔηά 
{ποθ6 ᾿γβίοσις δῃα πογνοιβ ἀϊβογάθιβ δι οἴδη 8ο- 
ΘΟΙΏΡΔΘΗΥ δηαὰ ἰογιηϊηδία βυοἢ Δροι Ππα[ἸΙΟΏ58. ΑὩΥ 
ἐγ ογ οὐϑογνδίίοηβ οὐ {Πῃ6 ροϊηΐ ψουϊά ἤθγο 8 
ουΐ οὗ ρίαοθ. 1 Ὑ}}} οἷν δαά, (πὶ δὸ 4180 πιδῪ 
μ6 υπάοτβίοοά Ηεοτγοήίδη 4, 12, 4. (Τ. 2, 991.) εἰς 
ἀνανδρίαν καὶ θήλειαν νόσον διέβαλλεν, Ὑ ΠοΓα διγοίμ 8 
ΘΧρ  δἰἢβ θήλειαν νόσον ἊΣ δοάοπιίαηι, δ ἀπιοϊηρ ἃ γὸ- 
ΤΑΔΥΚΑΌΪΘ μαββᾶρα οἵ Ευβοῦ. Νι.. Οοηβί. Ι,. 8, δδ. 
ὙΠΟΙΘ ἢὯδ6 βᾶγ8 οὗ (6 ἰθρὶα οὗ νϑηι8, σχολὴ τις 
ἦν αὕτη κακοεργίας πᾶσιν ἀκολάστοις, πολλῇ τε ῥαστώνη 
διεφθορύσι τὸ σῶμα" γόνιδες (τεΔα γύννιδες.) γοῦν τινες, 
ἄνδρες οὐκ ἄνδρες, τὸ σέμνον τῆς φυσέως ἀπαρνησάμενοι 
θηλείᾳ νόσῳ τὴν δίμονα (8011. ΨΘΠΟΓΘΠΙ) ἱλεοῦντο, Απά 
ο {π|18 {Π6Γ6 τῇδΥ ὃδ6 ταΐδγθῃςθ ἴῃ Ηογ. ὕὐγη. 1, 87, 
10. (οπίδιηϊηαίο εὐτῇ σταρθ ἰυγρίυπι Μοτρο νὶ- 
ΤΟΓΌΤΩ. 

28. καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίκασαν τὸν Θεὸν ἐν ἐπιγνώσει. 
Ιὴ {26 ᾿ηϊογρτοίδείοη οὗ (ῃ18 νογὰ ἐδοκίμασαν ἰῃ6. 14- 
ἴογ (ὐοπηπιθηίϊδίοῦβ ΑΓ σΟΠΒΙΔΘΓΔΌΪΥ ἔτοια {π6 8ῃ- 
οἰθηΐ ΟὨΘ68; δη4 ρῥγϑβϑίηρ οἡ {ἢ 6 ὈΡΓΉ νΟ δθΏ86 οὗὅὨ 
δοκινάϑω, τοηᾶον : ““ ἠϊΙὰ ποὶ {γγ, δϑαγοΐ, οἱ." Δηά 
80 10 18 ἰακθὴ ὈγΥ ΙοοΚο, Ὧγ. ) ε119,. ἀπά οἴ 6.8. 
Αἀδιι, οΙ, νεοῖβ., Μδοκηϊρῆϊ, 1,6 (Ἰοσς, )οά- 
αἀγιάρο, δίαάα, δηά Κόορρο, γεπάθγ: “τεσ ῃοΐ 80]1- 
οἰίουϑ.᾽ ΤΏοΥ ΨψΟΓα ῥδγὶν ᾿ηἀιοοα ἰο ρῥγορουπά 
(ἢο86 1ηἰοΓρΡτοίδἝ! ἢ 5 ἴγοιῃ [ἢ6 ηοίίοη {Ππᾶΐ {Π6Γ6 15 ἃ 
γῬαγοπογιαδῖα Ὀοΐν θη ἐδοκίμασαν ἀπὰ ἀδόκιμον. Βαϊ 
10 18. πηοΐ οἶθαγ ἐπὶ δὴν ϑυοῖ ψγὰ8 1ηθπάθα. Απά, 
1ηΠ6ο4, {Π6 ον :πίογργοίδιίϊ οηβ ϑ86 ᾿αγϑῆ δηά 
ἔγισια, {0116 ἀρτθο 80 ]6 ἰο (Π6 σοηίοχί, οΥ σᾶρϑῦ]α οὗ 
βα(Ιϑίδοίοσυ ρὑγοοῖ. Οσγθϑί Υ ρῥγοίογαθ]α 185 [Π6 οπ6 
ϑορίδα ὑγ {Π6 δηοίοηϊ (οπηπχοηίαίοτθ. (ΟἸγυϑβοϑίοαι 
48, 88 υ80.8}, ΒΟΟΘΒΒΙΌΠΥ σαυρδί {πὰ Ιοδάϊηρ ἰά68, 
δηά ροϊηίαδα ουξ (ἢ6 γι Βοορα οὗ [Π6 ραϑϑαρβθ.0 «““ δέ. 
Ῥδι] (5408 6) βῆθννγβ {πὲ (Π6ῚΓ 518 δγθ ψ1{|], Δη Π6 
ἀδργῖνοβ ἔπ6πὶ οὗ ΘνΘιῪ ΘΧχοιι86 : οὐ γὰρ ἀγνοίας, ἀλλὰ 
μελέτης εἶναι φησὶ τὰ τολμήματα, διόπερ οὐκ εἶπε, καὶ 



ἈΟΜΑΝβ, ΟΗΑΡ. 1» . 9348 

καθὼς οὐκ ἔγνωσαν, ἀλλὰ, καθὼς οὐκ ἐδοκίμαισαν τὸν Θεὸν 
ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, κρίσεως διεφθαρμένης καὶ φιλονεικίας 
μᾶλλον, οὐ συναρπαγῆς λέγων εἶναι τὸ ἁμάρτημα, καὶ 
δείκνος, οὐχὶ τῆς σαρκὸς (καθὼς τινες τῶν αἱρετικῶν φασιν) 
ἀλλὰ τῆς διανοίας ὄντα τῆς πονηρᾶς ἐπιθυμίας τὰ 
τήματα, καὶ τὴν πηγὴν ἕκειθεν οὖσαν τῶν κακῶν. 60- 
Ρ γΪδοί, [Ὁ] ον ηρ (Π6 88π|6 ἴτας, Ὄσρ δίῃ : ἔκριναν 
μὴ ἔχειν τὸν Θεὸν ἐν ἐπιγνώσει, καὶ ἑκόντες εἵλοντο τὴν 
ἀσεβείαν. Οὐκ ἄρα οὐδὲ τῆς σαρκός εἶσι τὰ πταίσματα, 
ὥς τινες τῶν αἱρετιχῶν ῴασιν, ἀλλὰ τῆς διεφθαρμένης 
κρίξεως. Πρώτοι γοῦν ἐκεῖνοι ἀπεδοκίμασειν τὸ εἰδέναι τὸν 
Θεὸν, καὶ τότε ὁ Θεὸς εἴασεν αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν κατε- 
»εχθῆναι. Απά ἴῃ {Κα τδηηθῦ (Βουμηθη18 δηα ΤΠ6- 
οἀοτοί : εἰ γὰρ δὴ γνώναι αὐτὸν ἐβουλήθησαν τοῖς Θεοῖς 
εἷν ἠκολούθησαν νόμοις. ΑΠΑά 80 ΟἿΓ σοιηηοη ἰΓϑη8]8- 
110 : “τον ἀιά ποί ἔΐκο," ὅτο., οὗ ψῃίοῖι Θοάάε. 
ἀἰβάρρτοναβ; {πουρῇ, δἴοσ 4}},. 1158 οῃϊθ οὈ]οοοα 
15. 108 "ΕΙΩΕ οὈβοϊθοίθβε ΤΤῇῆδ 56η86 ποίμογμηέ 18 68- 
Ροιιβεοά δηᾶ βίγθηπουβὶν πγχαϊηϊα!ηθα ΡΥ Κιθῦϑ, ψο 
δαἀάυσθ8 ἃ ρογίϊπθηξ Ἄχϑθρ]6 ἔγοπι ΦόΌβορη. Απί. 9, 
7, 4. τὰ μὲν οὖν ὀνόματα δηλῶσαι τούτων οὐκ ἐδοκίμιαϑον, 
ΠΟΪὰΐ τοουβᾶγο. ΜδηΥ ΟἾΠΘΥΒ ΤΔῪ Ὀ6 Β6θὴ ἰῃ Ἦ οεἱ- 
δίθ: ἢ 8Β Ποΐθ : 88 Ρ]αί. 1. Ρ. ὅ ἢ. οὐκ ἐδοκίμαϑε φράϑειν 
αὐτὸν ὅστε ἢ, 6 αϊά ποΐ οσἦοοδο ἕο αδἷκ μἴπι τοΐο ἦδ τισαϑ. 
ὕροῃ ἴμ6 ψοΐο, {πΠ6 ψογὰ τηδΥ, 1 τ] ηΚ, Ὀ6 Ὀ68[ γθῃ- 
ἀδγθα : “πον αἰ ποῖ οαγὸ ἴο ᾶνε (οὐ, ὅτα., 1. 6. 
ἴῃ ΟἿΓ ΡοΟρυΐΪαῦ ρἤγαβθ, ἴΠοΥῪ αἀἰα ποΐ οἶυ86 ἴο ἰᾶκΚὸ 
τπουρῆϊ, Βα δηχίοιιβ, ο. “Ἃἀοά νψἅ8 ποΐ ἴῃ 8}} ἐπ ῖσ 
ἀπουρ 5. Απὰ ἴτουι {{18 {πΠ6 1πιογργθίδιοη τηθῃ- 
ἀοηοα ὈΥ δι. Τ65., ““ ποῃ σοῃϑυϊίπι ραίαγυηιϊ," 
ἐΐον αἰά ποὲ ἐξὶπἶᾷ ἐέ τοογἐἦ τολῖϊα (οὗ ΜὮΏΪΟΝ 86η86 
ἢ δάμοθβ δχϑιηρ]68) ἀοθϑ ποῖ τστηδίοσ αν αἰ δσ. 
ΟΠ] διιΒ., ἰὴ 8 [,6Χ.») ργυ 6 ΠΕ}} ταίδι 8 [ἢ 6 σομηοα 
1ηογργοίδεοῃ. 

[δίῃ βυγργίβεὰ ἐπαὶ [οοΚα δηὰ Ὦγ. Μδοκοηϊρῃς βδμῃουϊὰ ἤανα σβ» 
ἀεγεοὰ τῃυ8 : “ ἀϊὰ ποῖ μοϊὰ ἀοά νἱῖἢ δοϊκηον]εάριηρηῖΐ ;᾽ ἩΠΙΟΝ ἰδ 
ΒΟΔΓΌΕΙΪΥ δ6Ώ86 8ἷ 4]}, Δῃ ἃ οογίδίη]ν ἢοΐϊ (Π6 δ6η86 οὗ ἴπε γεεῖ ννογάβ. 
Ὁγ. Μδοϊκηϊρα, ἴῃ 18 ποίϑ, {9 ἔαΓΓ ΠΕΣ Ἔχ] αἰ 8 : “ ἀἰὰ ποῖ ρργονθ 
οὗ Ποϊάϊηρ; (οὐ 85 πο οὐ]εοί οὗ (Π6 ρϑορ θ᾿ 8 δοκπον)]εαρτωθηΐ Οὗ γγο Γ- 
δΐρ,Ὀυ ἀρρτονοά οὔ 6 ἡὙνογβῃΐῃ οἵ [Ἀ]88 ρ᾿οάβ, δηά οὗἉ ̓ πγᾶρ.68, 88 ἵΏΟΓΕ 
ῬΓΟΡΘΟΓ ἔογ ἔδα νυ ]ραγ; δηὰ οὐ (ῃδι ἀοοομης δυδϑ(ι το ἸΔΟΙΔΙΣΥ ἰῃ 
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οὔ (86 ρυσα δρίεεθαὶ νυοεδὶρ οὗ {86 οὔς ἅττ σοά, διὰ εεέδ- 
ἰἰδῃοὰ ἰξ Ὀγ ἰανν." Αμά, ἰῃ ἰδ ρασαρὮγαϑθε, νβ ἀἰγεςῖ δεϑεγία {ἰπῖθ 

85 βαϊὰ οὗ {6 Ογθοίδηῃ ἰγϑηβίδίογ (γερὰ ]Ἰερίϑἰαίουβ) δηὰ ρἱ]οδο- 
Ῥμεῖβ; θυϊ τὶϊποῦϊ ΔΗΥ͂ δυϊ ποσίν ἔγοπι {μ6 ογἱρίηδὶ, εἰ μοῦ ἔτοσω 
ἴα ἴεχὶ οὐ οοηΐϊοχῖ, ΦΨυβῖ 8 ἃ π{ἰς ὈὨδίογε, ννῆοσο ἴῃ Αροβίϊε δὃϑ9- 
δοτίβ {6 Ῥγδοῖΐοα οὗ υπηδίυγαὶ νἱοοβ οὗ [ἢς πεδίῃεῃδ ας α δοάγ, Ὦτ. 
Μδοκηΐσῆς τηαϊπίδίηβ, ἰμδὶ Βα ἀοοβ ποῖ Βρεβξ. δι ρ}ν οὗ (Πε ρεορίε 
οομγἰκἰηρ (ἢο86 νυἱοεβ, Ὀυϊ οὗ (πεῖν ἑαιο- σίσεγε δ ΒοσϊΖίηρ, (ΒΘ Ώ. 
Ἀηὰ, ἃ ἴτε ]α ἔα ΠΟΥ οὐ, 6 ἀνοῖβ ἰδ [ΠΟΥ εγὰ οουηϊοηασηοοα ὈΟ(Ὰ 
ὉΥ {Π6 ργδοερῖδ δῃὰ ριβδοίϊοα οὗ (6 ρῃ !οϑορίεσθ. Απά (ἰἷϑ οὨδγρ Ὁ 
[6 βουϊουδὶυ δνδηοδα ἢοϊ ΟἿΪῪ δρϑίηβί ἰεφίςίαίογε δηὰ ρἠϊοεορδετε, 
νας Ῥγίεείε, τ οδα ἴθι 68, 6 δ γ8, ὑγεσγα Ὀγοῖ μα ]β 1 Νὸον ἴοσ {6 
ἢγεϊ οὗἉἨ [ῃ686 8δδευ 0} (πο γαῈ 18 η0 ἐοιιηάεδίίοη ; δηὰ ἴῃ χεδβρεεῖ ἴο 
ἴα ΟἴΠογα, ἰθο γα 8 τι ἢ τη γεργεβεπίδίίοη. Ὁ δὶ Ὧ6 δαγ9 οὔ (86 
[ΠΡ] Ἐ8 18 ΟΠΪΥ σὰ ἑῃ ἃ νῈΥῪ 4υΔ  Βεαὰ 86 η86, δηὰ οὗ (ἢ ἰδ ρ}65 οὗ 
Ῥόηπι, ἡ ὨΪΟὮ νεγα ργοῦ δ ὈΪν ἐτεφυθηίεὰ ὈΥ πομα δι (ἢ ἀἰδδο!αία ; 
δηα ςοΓία! ὨΥ ἴῃς τεριαίοα ἱπιρυτὶἐΐοε ἴα να οοπι τ θα τνᾺ8 ἴῃ ἰῆο πὶ 
ΤᾺΓ 1689 σοηδυγαῦϊα (ΠΔη {Π)6 ἰἑοεηθοα ὁτοίδείς οὗ ΟὨεἰδεϊδῃ τηοηδγοῖμ, 
ὩΔΥ, ὄνθῇ βορει! 

Α5 ἴο ἴππε οὔδγρεθ οὗ εοάογιν ἰὨγοντῃ οὐἵ ὕροη ϑοογαὶθβ, Ασίδίοεϊο, 
διηὰ Ρ]δίο, [ΠΟῪ τεδῖ ΟὨΪΥ ὑπ δοδῃδ]86 ἴο Ὀ6 ἐουηὰ ᾿ῃ δυςἢ ροδοὶρίηρ, 
ΓΙ ΌΟΣΒ 88 Ὠϊορ,., [Δεγῖ., δηὰ Αἰμβοηεουδ (Ὀο(ἢ ἰο0 ἴδε τευηυτνοα ἔσο) 
(ἢ ἴπηθ8 ἴο Ὀ6 οὗ ΔΩΥ δυϊ ποῦ γ), οὐ ἰῃ ἴῃς Ὀθυβόοοῃ ἴλιοίδη, ψἢο 
..25 ρουγεὰ πηυοῖ {Π6 δατὴθ ΕΒ] ἢ οἡ 81. δὰ] δπὰ (ἢ ρυεϊμεινα ΟἿ σ 8- 
ἴδηβ. Α8 ἴο 6 ξαίδενς Τογίυ Πδη, τες. ΝαΖ., δηὰ Τιδοὐογοῖ, 
Κεῖ δοουβαῖ!οη8 ΔΓΘ ΟὨ]Υ͂ ἕδίῃϊς θοῆοεθβ οὗ [Π6 οὔδγρεθ δὔονθ δὰ- 
νδηςεα, [Πἔννε ογοᾶϊὶ βοδηάδὶ, ἴμ γα τν88 Ὠοΐϊ οἣς οοἰεὐυγαίοα σὨδγδοῖοεσ 
οὗ δηιᾳυ θυῖ τνϑβ δια ηϑ τ νίοο δηὰ εογγυριϊοη. Αἱ (Πα 

ἃ Ενοῃ Ὧν. Μδοκηῖρῃι δοκηον]εθάρεθ (6 ἕογοο οὗἉ {6 ἀγρυτηροὶ 
ἀεάυσςεά ἰη ἕδνουν οὗ ϑοογαίἊβ, ἔγοπι ἴῃ δι]θηςβ οὗ Αγίβίορδηαθ δηὰ 
ἢη18 δοσύβεῖ8 δῖ [ἷ9 (γ8]1. Βυΐϊ διὸ (ΓΙ ΡΠΔΠΕΟΥ Ὀγίηρβ ἔοσγινασὰ [Πα 
νἱ5!ῖ οὗ ϑοογαδαῖεβ, βοοοπιρδηΐθὰ Ὁγ δ ἀϊδβεὶ μεθ, ἴο οἷα, ἃ δ 
Ὁπάδῃϊδῦ!ς ργοοῦ ἰὰ μονν {116 οβιϊπηαϊίου ομαδί Υ ννὰδ Π6] 4 ὈοΪ ὈΥ 
11:6 τηδϑῖον δηὰ ᾿ηἶ8 ἀϊθεῖὶ ρ]6ε8. 1 δὰ Ἡ]]Ἰὴρ ἰο ορα ἰδαὶ (6 
Βοοῖοῦ ΟὨΪΥ Ὀοττονγοῆ (19 δίογυ αἱ δεοοηὦ παηὰ. Ἰζ ἴθ δὰ γεδὰ 
[Π6 οτἱρίπαὶ! (Χεοη. Μοπιογ. 3, .11.), δῃὰ σε }]Υ οοπδίἀεγοὰ ἴἢς 
δοορε οὗ (6 ΟΪ6 οδαρίογ, δβηὰ ἴδ ἰγσὰδ ἱτηρογί οὗ [ῃ6 ΒΙΡὮΪΥ ἰάϊοτ» 
δῖ, 68] ̓ δηὰ ἤριιγδῖίνο ἴὰ ἴοτα δ ρὶ ογεά, μ6 ννουὰ ᾿ανα ϑθεῃ 
αἰαῖ ϑοοταῖθβ δοϊθαὰ 88 ἢδ ἀϊὰ νυ (6 νἱενν οὗ αἰφεμααϊηρ ἢὶς αἰξοὶ- 
Ῥίος ἔγοπι [ογπὶοαξϊοη, 88 ἴ6 δά, οἡ οἴπεσς οδοδθίοῃϑ (866 δἴεχη, 
1,.,.1,.4,. 8.) ἤζοηι ϑοάοιηυ. 48 ἃ ρτοοῖῦ οὗ [ἢ δϑδϑοουίίοη, ἴ οἂῃ οἱ 
δάνοτγί ἰο ϑεοῖ, 6., νυβεσα 6 δαὺ8 886 παν (Ὠϊηιηρ ἰΠδὶ 86 ἀοες 
ἄγανν ἰονθῖβ (ὁ ΠῈΣ ὉΥ ϑιιο ἢ) ΒΗΔΙῈΒ 88 ἴ6 δρίάογε ἰαν [ογ ὲε:. 
““ἘργΥ γοι! ΚΏΟΥ (εαγ8 86ε) μοὺν ἐδέν ργονίἀθε ἔος τπεὶγ βυρροτῖ, 
ἀράχνια γὰρ δήπον λέπτα ὑφῃνάμενοι, ὅ τι ἂν ἐνταῦθα ἐκπέσῃ 
τούτῳ τροφῇ χρῶνται. Αηὰ ψδοη Πα ΟὨ ἴο Ὡοῖοεο (6 ἰγίοϊα 
Β.Θ ΙΏΔΥ υϑὲ ἴο αἰίγαοὶ αηὰ τεΐδϊη ἰονοσβ, Ὧθ τηυϑὲ ὕὈ6 βιυρα 
ἰηάοοα τῆῖῆο ἀοε68 Ὠοΐϊ δε6 παι [6 τῆο0}]6 ἰδρυδρα ͵8 ἱγοπῖοδὶ, δὰ 
{παῖ (8 νσχᾶβ τηθδηΐ ἴὸ ρυΐ 8 ἀἰβϑοῖ ῃ]68 οἡ {πεῖγ ρυλιὰ δραϊηϑι 
(6 νυὴε8 οὗ ἐγσγαιραὶ, [,κἴ 9 ἰεᾶγῃ (0 ἰεᾶνα διιοῖ αἰθἑηρεηυουῦ 
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βδίη6 (ἴηη6, (6 Αροδί θ᾽ 8 βίδιίοιηεηΐθ δὰ τὸ ἀουδί( τι ὁ, ἐδαέ. ἐς 
οὗ δῖον Βα δρεβϑῖκβ, δὰ (88 {6 7 σεγα στ θ8η1) οὗ ἐὴδέ ργεοαὲ τεμέ ὶ- 
ἐμὰς. Απά περᾶ δπουρῇ ἰΠο γα νγαβ οὗ ἃ Ὠὶνίηο σενεϊαϊίοῃ ἴἰο τοῦδ 
ἸηΘἢ ἴο ἃ 86Π56 Οὗ ἢ Θποστη τῖο8 ἰηῖο ἩὨΐοΪ [ΠΟΥ Πδα [Δ]]θη, ἴο μἷαοο 
τε κίου οὐ 118 ἔγιιε [οοἰΐηρ,, δὰ οἢ ἃ γε δηὰ δἰγμὶὲ ἔδὶ τ ἴο Ἔσθεὶ 
ἐδ6 δι μεγεϊγυοίαγο οὗ δὴ ἰῃβοοθηϊ διὰ ΠΟΙΥῪ ργδοίϊοο ἢ Δηὰ (5 15 αἱ] 
τΠδι 8 πηδδηΐ. 

Βυὶ ἰο τείυγη, ἴΠππῸ 8ϑ6εηβ8ε οὗ (6 ννογὰβ ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει (Δ 
Ἰάἀΐϊοαι ἔγραᾳυεηιϊ ἴῃ ἴπε ατεεῖς Ἰδηριδρε, ὈΥ ψ]Πο ἢ ἔχειν, τ] ἢ ἃ που 
ἰη ἴ6 Ὀδῖϊνε ἀερεηάεηϊς οὐ ἐν, 186 δαυΐϊναϊοης ἴ0 ἃ νεσὺ ἴῃ ἃ κίηάγοὰ 
8886 ὙΪῚ (Π6 ΠΟ.) 8 (π6 δαπλῈ τ ἴπαΐ οὗὨ ἐπιγινώσκειν, ἰδ 
ΜΒ ΘὮ, πόννενοῦ, 1 σδηποὶ (νῖ1}} πηδὴγ} (Ὠἱηἰκ [Παῖ (Π6 ἐπὶ ἰδ ἰηίδη- 
να. [{ἰἰΒε8 ἐο ζποιῦ, ἰο ἀεημέγε α κποιοίεα σε οὗ, ἀηὰ (τοπι {Π6 
δά)αμοῖ) ἰο οὐδ δῃὰ τοογεἠ!Ρ.᾽" 

28, παρέδωκεν αὐτοὺς ὃ Θεὺς εἷς ἀδόκιμον νοῦν. ΤΠΘ 
παρέδωκεν τηιι5ῖ Ὀ6 ΘΧρΙΔἰη64 485 θεΐογθ. [0 15 (88 18 
νν6}} οὐϑογνοά ὈΥῚ {πῸὸ ἀγροῖς (ὐουμμηηοηίδίοῦβ) υ5οή 
ἴον (6 ἐλίγα ἐΐπιθ. Ἔγ ἄδοκ. 18 τηδδηΐ ἐπιργοῦιισ, 11- 
[ΓΑ Ϊγ, τ μαὶ ΜΨ1] ποῖ ρΡ888, σοοά 70. ποῤιϊπο, Ὀαᾷ, 
ἀερτγανθά. Τὴ σπογὰ ΡΓΟΡΟΤΙΚ 8]0ῈΠ 68 γεργοῦδις, 
γε)εοίαποιδ, ΔΠα 18 υβοεα οἱ "δα τηοηον, ἢοἢ ν1}} 
Ὠοῖ ρ488, Δηἀ 15 {6 ΓΘΌΓΘ τδεέο55, σοοί ζον ποίδιίηρ. 
δὸ [ἰἰ 18 4130 8414 οὗ μή ἰαπά, δ). 6, 8. 1 8δῖη 80- 
Ργίβεα {αἰ Μδοκηῖρης βῃου]α σοηάοσ : “ δὴ ὠπαρ- 
»γουΐηρ᾽ πιϊπά, δὴ ἱπ)μαϊοϊοιι5 ταὶ :᾿ [ὉΓ ν᾿ ΠΙΟἢ 8656 
{Π6 ΓΘ 18 ΠΟ δυϊῖμογιγ. Βοβϑι 468, νοῦν ΒΙρη ῆΏθβ, ἠοΐ 
πιὶηα, Ὀὰὶ αἱδροοίἐϊοη. ὅδ66 ατοί 8. 

28, ποιεῖν, ἴοτ εἰς τὸ ποιεῖν. [{ την Ὀ6 Γοηἀογρά : 
“480 {παῖ {ΠΥ βΒῃου !ά 40, ἄς. [Ιη [ἢ6 τὰ μὴ καθή- 
κοντα ἴΠ6γα 18 ἃ ᾿Πἰοἴθ8. Τῇδ ἴογπὶ 8]0η1ῆ65 ἑἐπάίρηα, 
ἐεγρία, παμιρὴέΐξν ; [ΘΓ }}γ, “Κ υπϑυ40]6 ἰο ἐπ θ πὶ 88 
ἨιΘΉ, ΘΟὨ ΓΑΓΥ ἴ0 ὨδΔίΌΓΘ, ΓΘΔ8ΟΠ," ὅτ. 

20. πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ. ΝΟΥ ΠΟΠ168 8 ὈΪΔΟΚ 
ςδίδίοριι οὗ νίς68, γῃ ]οἢ ΤΥ Ὀ6 τορατθα 88 6χρ]α- 
πδίοσυ οὗ ψἢδί τϑϑυ θα ἔτοπη {Π6 νοῦς ἀμ φῦ Οη 
{πΠ6586 Κορρδ γϑπιαγκβ ἰμαὶ ΠΟΥ ἅγα ϑο ἢ ὃγ ψἈοῖ 
ἸΠ]ΌΓΥ 18 ἀΟΏ6 ποῖ 80 πηθ!οἢ ἴ0 ΟἸΓΒΕΙν 68 85 [0 ΟἴΠ 618, 
ἴῃ {Π6ῖγ ἔογίιηθ, γτορυςαίοη, ρΓοΟροσίυ, ὄζος. ; δηᾶ ἐπὶ 
θοΐναθῃ {π6 ψογά8 ἀδικίᾳ, πονηρίᾳ, Δῃα κακίᾳ 15 1ῃ- 

Ῥγδοίϊοεϑ ἴο ἴὮ086 ΓΕ Οηδῖβ τυ 086 οογζυρίεοα ϑγϑίθη)δ τεφμΐγε ἰἢ 6 
ΓΒ ΟΥ̓ τ δι ργοβθηίδιίοη ἴο βιρρογί πε. 4ἈΑ8 ἔοῦ οὐχδεῖνεοβ, ἃ 
ΜΟΙ] 880, ποπ ἑαϊὲ αμμχϊιο, πες ἀοίοπεοτίδιιδ ἰδὲὶδ ---- 
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βοίοα πλεονεξίᾳ, ἰο ἰπὶ {Π8} 10 15. (Π6 σ801886 οὗὨ ΠΙΔΏΥ͂ 
᾿οἴμεογ ἀδικίαι. ““ΘηςΘ (6 8445) 1{ [Ὁ]Π}ονν8 (ἢδὲ 
6 παρά ποῖ δηχίουϑιυ ἀἰβογπηπαῖθ Ὀθαείσψθθῃ (6 
ἰογπ8 κακία, πονηρία, δηῃὰ ἀδικία, ψΜὮ1ΟΝ ἀΓ6 δἰπηοϑί 
ΒΥΠΟΠΥΙΊΟΙΙΒ: 8η4, ἤθη υὑπ|6, ἤανα δὴ ἰηΐθηδῖνο 
ἴογοθ, δηὰ δα πιϑδηΐξ ἴο ἱπίϊπιδία [δὲ {π6 ψ οἷ οἶγοῖὶα 
οὗ νίςα ψ88 θχῃδιβίθαά. Τῆθθα οὐβογνδίϊο8 ΤΏΔΥῪ Ὀδ6 
δαμ 64 ἴῃ 4 ραπογαὶ αν, Ὀυΐ {μδΐ τοβρθοίης (Π6 
ἰπβουίοη οὗ πλεονεξία, δηα {Π6 σα0.86 οὗἉ ἰΐ, 18 ἴοο ἢγ- 
ΡοίΠοίῖςαὶ. 1 σδηποῖ τπϊηκ {πὶ [ἢ6 ΑΡοϑί]6 πηθδηΐ 
ἴο ἀϊρσοβί {Π6 σἤαῦροθ δρδίηϑί [6 (θη 0168 ἰῇ ΔΩΥ 
ΤαρΌϊΑΓ ογάοσ. ὙΠΘΥῪ ἅἃγα ΟἿΪΥ πιορηϊοηρα ρορεία- 
γέέοτ, Δ 88 θχθιιρ γἱηρ' δῃα 7υβε ἐγίηρ [Π6 σοηθγαὶ 
ΟἤδΓρο8 ΙΓ Υ τη866, ἴον 11 15 {Π|6 ΨΘΓΥ 6886 Πη6 6 
οὔ ἴΠ6 ρΡορυϊαῦ βίυ]6 ἴῃ ϑιιοἢ οαβ68, [ο σι ἰηΐο πιο 
Ὁ ΒΙΟΝ, ΟΥΙΟΔΙΥ οὐ αἰ οι 8} σοηϑιἀογθά, που]Ἱά 
866Π| ἱπΠοοηβοαᾳθης4), οὐ δὲ ᾿οαϑὲ Ἰσγορι αγ,Ἐ δηα ποῖ 
Β ΠΟ] ΠΥ ἀοῆπιίθ. Βυϊ (ἢ]15 ρορμέαν' 8Βῖ}]6 18. ποί 
σοηῆπηαοά ἴο [Π6 ϑοτγρίατγοβ, δι 15 ἰουηά, ἴο 84 σογίδίη 
ἄσρτοο, ἴῃ (Πῃ6 Ὀθ8ι (Ἰ]αβ81ς 8] Ἡνγλῖθ 8, Δη6], 1 ΒΟΏ16 
ΤΘΆ80.6, ργοάυ668 αὶ νἹρΟΙΓ, ΓΟ] Πη6885, Δηα πδϊνοίὰ 
ΜὮΏΙΟΝ 185. ὁπ6 οὗἉ (Π6]γ σγραίθϑί σδγῃη8. Ηρα οὐ 
ΑΙ ΠΟυ ΠΥ ἴῃ σοιπργθθηάίηρ ὑΠ6 αχαςί τηθϑδηϊηρ οὗ 
[Π6 ΑΡροϑί6 18, 'π ἃ σγθαῖ ἀθργθθ, οσοδβίοῃμθά ὈΥ ΒΟπ16 
οὗ {Π6 (6Γπ18 δ ρ] ογοα Βανίηρ᾽ ἃ σΟηΒ: ἀ6ΓΆ} ]ς6 ἰαἰἰτυ 6 
οἵ βιρῃηϊβοδίίοη, 8δη4 Πογα Ροιηρ οἴζθη ῃοίπίηρ βιῈἘΕδ}- 
οἰθητν τηᾶγκοα 1ἢ [Π6 οσοπίοχί ἴο 8β58|8ῖ 8 ἰη ἀσίοι- 
τηἸηΐηρ' [Π6 Ἔχαοῖ Ββ6η86θ. ΤῸ γον [Π18, Βοῖηα (οι- 
τηθηΐδίογβ, ἃ8 [οοΚ6, ολαηροα ἐΐε ογάογ. ΟἸΠΟΙΒ, 88 
Ποοάάτιάρα, Ὀν Ἰοπρ' ραγαρἢγαβίιοδὶ ᾿ῃβογΟἢ5, θμἀθδ- 
νΟῸΓ ἴο Ἀρα ει [Π6 ΟΓΙΡΊΠΔ] ἰπῖο τὰ 6 Γαρυ αγιγ. Βα 
Ὀοἢ ἰἢθ86 τοὶ ῃοῦβ ἃγθ θαυ }} } ργασᾶγιουϑ. ογ- 
1108 ἀδικία, ψίτῃ ψ ]οἢ (Π6 [1588 σΟΙΠΠΊΘΠΟΘΒ, 18 πιοδῃΐ 
ἰο ἀδηῃοία ἐμιργοδιέψ, ἱπιφμὶέψ ἴῃ σοηθγαὶ, "7 τ ΒΙοἢ 18 
τΠ6η [Ὁ] ον υρ ὈΥ ἃ ποτὰ δρεοὶαί ἀαπηϊοη, ὙΥ εἰ8. 

π ΤὨι5 (ἰὰ Αροβίϊα (18 Κορρε ΟΌΞοσ 8) ἱῃίθσγηϊχοθ οὐῇ] μαθὶ 
Δηα αἰϑροθί(οἢ.8 νυ] ἢ ϑ'ἢ8 δου] 1 οομηγηϊοὰ. 
{ Απά, ἱμάεαὰ, τἷ8 ἰ8 δδαηοιΙοηδὰ ὈΥ͂ ΟΠ γγϑοϑίοιῃ δηδ {πὸ αγοεὶς 

Γοιμμπηεηίδίοιθ, Ἄϑρθοΐδ!ν (κι ΐυ.8, ννῆο ΟΌΘΟΓΥΘΒ : γενικῶς εἰπὼν 
τὴν ἀδικίαν, λοιπὸν γὰρ τοῖς εἰδικωτέροις αὐτῆς ἐπεξέρχεται. 
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1Πυϑίγαίοβ {815 ἔγοπι 541|1υ8ι. Φυρυγία 81,1. Ηἱβέ. 4, 
ὅ, 6, 7, 8. 17, 40. Ταοῖ. 1, Αρτίοοΐα 80. (ἱς ἴῃ 
ψογ. 1,1, 8, 89. Ῥτγο. 1,. Μδηϊ] 22. Αἀ Αἰ, 1, 1Φ. 

Τὸ ρτγοςθβα ἴο πορνείᾳ, πονηρίᾳᾳς ΗδθΓδ τηδηγν Οὐμ- 
᾿ πῃδηίδίοῦβ ἃ:6 οἵ οριπίοῃ (ἢδὲ (6 ἴὈγοΓ ποσὰ ἢδ8 ἢῸ 
ΡΪδοθ ἤθγα : δὀιά Κορρα {μ1ηΚ8 {μὰ ονθὴ ψοΥῈ {Π6Γ8 
ὯῸ δυ(ΠοΥ ΠΥ ἴον 118 Ομ β8ῖοη, 10 οοὐἹά ποίΐ 6 ἀ6- 
δηάοα, Βυΐ (μὲ ΟΡΙΠΐΟἢ 8ΓΌ86 ΤΏΘΓΟΙΥ ἔΐοπὶ 15 
οὝ ἢ Πγροίοίϊοαὶ νον οὗὁἨ (6 βθῃηίθῃοθ. [{ βϑϑῦης 
ΤΏΟΓΘ ΡΓΟΌΔΌΪΟ {πΠ80 (ἢ6 Αροϑβέ6 ψουϊά ηοΐ ομῖξ {Π6 
γί Θ πηϑδηΐ ὈΥ πορνεία, ψὨϊοἢ, Ὁ {ἢ 6 ΨΑΥ, 18 ἃ 56 Π6- 
ΤΆ] ἰαγπὶ ἀθηοίηρ 41} ΠΠΘρ δῖα νΘΉΘΓΥ, Θβρθοίδ!]ν 
δά] θυ. Α8 ἴο πονηρία, 51η66 ἰΐ 18. υϑοἀ ἴῃ Μεαίί. 
24, 18. ἰο ἀρηοία πιαϊιρηϊέψ, οναξέ, δὰ ἰὴ ΤΚς 2, 
89. 15 πιο Ψ 1 ἁρπάγη, ἀπ ἴῃ ΜαΙκ 7, 92. ν ἢ 
δόλος, δΔῃά. ἴῃ 1 Οοτ. ὅ, 8. ψΙ ἢ κακία (ἡ ]οἢ ΠΟΓΘ [0]- 
ον ἱπηπιοαϊαίου δῇοσ, δῃηα βρη ῆθβ τηδολιίουοιιδ- 
μο58), ἢ 50 10 τηιϑί, ἴῃ (ἢ6 ργθϑθηΐ ρδβϑϑᾶρθ, ἀθηῃοίβ 
ἴογα (ἢδη ἐπέφιϊέψ ἸΏ σαηθγαὶ, ἃηα 5:1 πιαϊρηὶέῳ. 

20. πλεονεξίᾳ, ἢ ΜΠ]ςΟΪ] 8 υπ]6 4 κακίᾳ, Β66Π}5 
ἴο πηρθᾶῃ υἱοίοπέ γαραοϊοιιϑη655, οαογἔϊοη : ἃ5 ἴῃ ΤὭυ- 
ογά. 1, 40. οἵδε βιαίοι καὶ πλεονέκται εἰσὶ. 80 Ηδβγοῆ., 
πλεονέκτα, βιαίε. ΑὨά 1015 υπηϊίοα ψΙἢ βιαία Ὀγ ΡοΪ- 
Ιιχ 8, 7. δηά Χρη. Μϑιῃ. 1, 2, 14. πλεονέκ. βαιό- 
τατος ἐγένετο, Δα ἠοΐ πηΐγοαυθ Ἐν εἰβονθγο. Ὑ οί8. 

Ἐ Αηά 80 ἴἴΐ τγγῶβ ἰδ Κθῇ ὈΥῪ Ζοῆαγα8 ἱὴ Οδῃ, 19, Βαϑὶ],, οἰϊοὰ ὃγ 
γ᾽ εἰθιοἶπ, ννδο 1]υδίταῖοβ (ἢΐ8 ἔγοιῃ ΨΦαυνοηδὶ ὃ. 2, 37. ὁ, 2938. Ηστ. 
9.2, 7, 18. ϑεηθο. Ἐρὶϑῖ. 97. ἀ6 Βεηεῆς. 1, 9. Δηὰ 8, 16. Νυιηᾳυϊὰ 
78τὰ 1}} 08 δά] ογῖϊ ρυἋοΥ εβῖ, μροβίᾳυδμῃ 60 τϑηΐιπη αϑῖ, αἴ ἢ0}18 
Ὑ]ΓῸ Ὠαῦεαῖ, δὶ αἱ δἰὐἰυϊογιση ἱττίεῖ ὃ ΑΥρυτηθηζαμῃ εϑὶ ἀοίον- 
Τοϊα 15 ρυαϊοϊτα. Οὐυδῶι ἰμυθη!εβ ἴδ τα ΐβεγδῖω, ἴδῃ δογαϊάβδῃ, υἱ 
1}}} 8118 δἰ θὰ δαυ!ζογογιη ΡΔΓ ἡ ηἶδὶ βίῃρ 8 ἀἰνιδὶῖ ἤΟΓᾺΘ) 
εἴ ποη βυβῆοϊς αἶδβ ουληῖθ8} ηἰδὶ δρυΐ ρεβῖαία ϑϑῖ, δρυὰ αἰϊυτ) 
τωδηϑι ἡ [Ιηξγυηϊῖα οἱ δηϊίᾳυδ εϑῖ, αἰι6 Ὠσβοϊδί, ταί οηϊ ἢ} γῸ- 
οδτὶ ἀπυχὰ δα! οΥϊ η}---Ὠογυμ ἀο]οἰογυτα γα ονδηυίς ρυάογ, ροϑὶ- 
4081 Γ68 ἰδίϊιι86 οναρϑία δβί. 
1 [Ὁ ϑϑϑῃβ ἰο ἀδηοία ἴῃ6 ηηοπ8 ργαῦα αϑεπαϊ, ἱπίοπέϊοπαὶ, εοἱ ῥεῖ 

γεϊδολίο ; ἴῃ ΜΙ Οἢ 86 η86 ἰϊ οσσυ ΓΒ ἰη Εὐγῖρ. ΗἸρρ. 1381. τὴν δὲ σὴν 
ἀμαρτίαν. Το μὴ εἰδέναι---ἐκλύει κάκης" ὃι ΤὨυογά. 1, 82, (Τ᾿ 1, 
74, ὅ. εἀ [2ρ8.) καὶ ξυγγνώμη,; εἰ μὴ μετὰ κακίας; δόξης δὲ μᾶλλον 
ἁμαρτίᾳ---τολμῶμεν. 
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Βογα οἰΐοβ ψυνοηδὶ δ. 1, 87. Εἴ φᾳυδηάὸ υδοεγίογ νίεἰο- 
Τα (Ορΐ8 ἢ πο Μα]οῦ δνδγιίις ρδίιϊῃ 5β[ηιϊ15 9 
Το υμιοῦ 1 δαα ΤὭυογα. 8, 82. οὐ γὰρ μετὰ τῶν κειμέ- 
νων νόμωον --- ἀλλὰ παρὰ τοὺς καθβετώτας, πλεονεξίᾳ. 

40. μεστοὺς φθόνους [{ 18 ΓΤΕΙΙΔΓΚΑΌΪΕ [Πα (ποιῇ 
μεστὸς 5:1} }Υ 8ρη1ε8 Μιὠϊοα, γεῖ ἴἴ 18 αἰ πιοδβί δ᾽ ψϑγ8 
υ864 ἴῃ 84 ὈΔ4 βεῆ86. [{ 15, ογγονοσ, ἰουπα ἴῃ ἃ σοοά 
ΟἿΘ ἰῃ Ζ4π|. 8, 8 ὃς 17. Τα οἶαιι86 μεστοὺς φθόνου---- 
κακοηθείας Β6Θ[Ώ8, ἱῃ ΒΟΠ16 ἄσργοθ, Θχρ  δηδίογυ οἵ [86 
Ργθοθαϊην. 

40. φθόνου, φόνου, ἔριδος. “ΓΝ 5 Β66Π18 ἴ0 πηθ8η “ ἢ] 
ΟΥ̓ΘΏΝΥ δηά βίγιίβ, θνθὴ ἴο πηυγάθγ." ἘΞ Οὗ {Π6 φόν. 
ΤΏΔΥ Ὧδ ΘΧρΙδἰηθα, ψιἢ ΘΟ] θυβηθγ, δαηρεποίεπέϊα, 
δίοοάψ-πιπαφάπεδε ; οἵ ὮΝ 8Β6η86 {Π6Γ6 18 Δῃ 6χ- 
ΔΙΏΡΪΙ6 ἴῃ Ατγίϑίοι. ἔβιἢ. 10, 7. Ρ. 486. εἰ τοὺς φίλους 
πολεμίους ποίοιτο ἵνα μάχαι καὶ φόνοι γίγνοιντο. 

29. δόλου, κακοηθείας. ΒΥ κακοηθεία, ΚΥρκο οῦ- 
ΒΟΓνο8, 18 ποῖ τηθδηΐ πιαϊὲ γιοῦ 5, Ὀυΐ τὰῖθοῦ 8 υἱοε οὐ 
ἐδε πιϊπα, ΕΒ 06 οἴ} σοηβίβιίηρ ἴῃ ὉΠ] 50} βυϑροοιηρ 
δηά Ἰυάρίηρ ΔΩ Ῥειβο δηά δοίίοη ἴοσ {π6 ψουβα. 
Ηοχο  εί8. οἱΐϑβε Ασγιβίοί. μοί. ἵἴ,. Φ., ψῇῆο ἀοθῆποβ ἱέ 
ἴἰο ὃ6 τὸ ἐπὶ τὸ χεῖρον ὑπολαμβάνειν ἅπαντα, δηὰ οὉ- 
ΒΕΙν 8 (ἰδὲ 1 18 ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἐοιηά ἴῃ οΪά θη. Τῆι 
([ 144) Τπυογά. 8, 88. υβ68 εὔηθες ἰο ἀδηοία ὑΠ8ι18- 
Ἰσϊουβη 688 8Π4 σϑδηάουΓ, δοπλοηιπιὶθ. Απά 50 Τ᾿ 

1, ὅ00, ὅ. οα. ΒεΕΚΚ. οὕτω, πᾶσα ἱδέα κατέστη κακοτρο- 
πίας (ἰ. 6. κακοήθειας) διὰ τὰς στάσεις τῷ Ἑλληνικῷ, καὶ 
τὸ εὔηθες, οὗ τὸ γενναῖον πλεῖστον μετέχει, καταγελασθὲν 
ἠφανίσθη, τὸ δὲ ἀντιτετάχθαι ἄλληλοις τῇ γνώμῃ ἀπίστως 
ἐπὶ πολὺ διήνεγκεν. ΟὨ ὙΠΙΟΝ ρᾶββαρθ 1 8881] ἴδνα 
ταυςἢ (0 τοιηδγὶς Ὀοί 1η Γαβροοῖ (ο [6 ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 

Ἀ ἨΟΥ ΠΟΔΗ͂Υ 666 νἱοθδ δῖα 8]]1οὦ 18 οὐνίοιυδ, δηὰ ([ἰ8 18 ν7τὴε}]} 
1Ἰυδίγαϊοά ὈὉγ Ῥ εἰ5, ἔγοιι ἴδε ἔυ]]οννίηρ; μϑββαρεθβϑ. ἰ[βδοογαΐῖϑ ἴῃ Ῥὰ- 
παίδοη. οὐδένα νομίϑω τοσαύτης ἀμαθίας καὶ φθόνον μεστὸν. Αρ- 
Ρίδη Β. Ὁ. 8. Ρ. 873. (ϑρεβκίωρ οἵ τη6 τηυγάδγοιβ οὗ (8588) πρὸς 
ἄνδρας ταχνεργεῖς, καὶ φόνον πλήρεις, καὶ ἐπ᾽ ἐμὲ σνυνωμοσμένουε" 
φᾳ, Ρ.. 710. αὐτὸς δὲ πολιτείαν μὲν ὅλως ἔτι ἀπεστρέφετο ἐκ τοῦδε, ὡς 
«-- ἔριδος καὶ φθόνον μεστὴν. Φϑτοῦν!. δρΡ. δϑυϊάδηι. Τὸ δεύτερον τοῦ 
φθόνον γράμμα ξέσας εὕροις ἐν αὑτῷ τὸν φόνον γεγραμμένον. Ἑαυτγὶρ 
Ττοδα. 763, εἶτα δὲ φθόνον, φόνου τε, θανάτουθ'. : 



ἈΟΜΑΝ8, ΟΗΑΡ, 1 : 349 

δηὰ 1π6 86η{ηθηῖ. Τ]ια οἰϊαιίίοηβ οὗ ͵είϑ. δηᾶ 
Κγρκο, ἰη 1]Πυβ γαοη οὗἉ {18 ψογά, [6 η4 ἴἰο 6βιδ Ὁ }18}} 
{π6 ἀῆονα 1ηἰογργοίδιοη. 

80. ψιθυριστὰς καταλάλους, θ. ὁ, Τῆδ6 ψοταβ ψιθυ- 
ριστὰς Δηὰ καταλ. ἅΓ6 πηοδηΐ ἴο Ὀ6 σοιρὶοα. ΤἢθΘ 
ΤΌΓΙΏΘΥ βρη ῆθβ (Πο86 ἢ ἩΠΙΒΡ6Υ 6ν}} οὗὁἨ ΔΩΥ ΟΠΘ6, 
ΘΠ ΘΗ͂γ ἴῃ ἢ15 Ργθβθῆςσθ ; ΟΥἹ ([Κθὴ βριγαίνον) ἢ Ὸ 
δεογοίίψ ἀἰββοτηϊηαίθ σα πηηγ. ΤΠ Ἰδοῦ βιρηϊῆσδβ 
ορϑθη οαἰμπιπὶαίονα, ΟΠ ΕΗ͂γ, 6 ΠΊΔῪ ΒΌΡΡΟΒΘ «ἀῤαϊηβί 
1Π6 δοβϑηΐ, δῃηὰ ποέ (483 γ. Μδοκηιρῇῃϊ γοιδσ8): 
Ῥεγβοηβ 80 βρθᾶξκ 6ν]}} οὗἉ οἵεγβ ἴο {πεῖν ἔλοθ, σίνίηρ; 
1Π6ΠῈ ΟΡΡΓΟΌΓΙΟΙΙ5 ἰδηριᾶσα δηα Ὀδή πᾶπηθ8. Τῆι 
ΤΠοοάογοι οχρίδίηβ {Π6 ὈΓΠΊΘΓΙ τοὺς πρὸς τὸ οὗς διαλε- 
γομένους καὶ παρόντας τινὰς κακῶς ἀγορεύοντας ; ἴΠ6 
Ἰαϊίοσ, τοὺς διαβολαῖς κατὰ τῶν ἀπάντων ἁδεῶς κεχρὴ- 
μένων. ΟΥ̓ (Π6 βαῖῃε ορἱπίοη 195 (Πουπηοηΐι8. ΤΠουρῇ 
ΜΠ θη ἢ6 ΘΧΡΪΔΙ 5 Ψψιθυρ. ὈΥ τὴν ὑπ᾿ ὁδόντα τὴν παρ᾽ ὁτῶν 
κακολογίαν, 1 σοηΐαβθ8 1 ἀο ποῖ αυϊΐα τπηἀογβίδηά (ἢ 6 
ὑπ᾽ ὀδόντα. 15 ἰἃ δαυϊναίθηΐ ἴο ΟἿΓ ““ἀπήρογ (ἢ 6 Πο86 
οὗ ΔΠΥ ΟἿΘ ;᾿ ΟΥ̓ 15 11 ἃ [,Δ|1}18Π|, ΔΗΒΎΘΣΙΏΡ [0 2107"- 
ἀϊοσι ὃ Βαί, ἴογ 4}1, 1 ργοΐδγ (π6 ἰηἰογργοίδίίοη οὗ 
ὙΠΘορἢγΪδοῖ, 0 Ἔσρ  δίηβ Ψψιθυριστὰς ὈΥ τοὺς διαβάλ- 
λοντας λάθρα, δηὰ καταλάλους ὈΥ τοὺς ἀναφανδόν 861]. 
διαβάλλοντας. ῬοΓθαρ8 τοί ΓΟΙΠ68 ἴοο0 της ἢ, 
ψΠθη ἢδ Θχρίδίηβ ἰΐ οὗἨ ᾿πβίηυδίπρ' ΔΙ ΠΠΠΥ ὑπο Γ 
{π6 βοιῃθίδησα οὗ ρῥγδϑῖβα οὔ ἀδίδβηςσβθ οὐὗὁἨ δῇ Οοῃθ, 
εἰϊηρ ϑυσίου, οτοιδαπάο ορργοῦαγο, αμα Ῥοΐγῇ. και-: 
νὸς, ζο. πουιι5 ἤΐο 65ὲ οαἰμηιπίαπαὲ πιοάμϑ, ποη σαγ- 
»οηέοπι, διά ἰαμάαπέοηι, ἰαάογθ. Τῇ τῃ6 ψογά ψιθυρ. 
ὍὈδ6 ἱπἰογργοιθα ᾿ἰ γα γ, 6 ΠπιΔῪ οὔϑογνο (ἢδί βιυσἢ 
σ᾽ υπηηΐοι!8 ἩΠἰβρογίηρ ραγίακαβ οὗἁἩ [ἢ 6 πΠιθᾶΠ 688 οὗ 
᾿ἰϑδίεηίηρ ἔῸσ ββεογοίβι Ηδρησα ἴῃ Ρ]ιΐ. ἀ6 (Ὀγῖοβ. 
519 Ε. (οἰϊοἀὰ Ὀγ Ὑεῖ8.) ψ ἈΙβρθῦοβ δῃηα δᾶνθβ ἀγορ- 
ῬΕΙΒ 816 ρυΐ οὐ {Π6 β8π|6 ἰοοἰϊηρ : παραβάλλουσιν 
γειτόνων τοίχοις τὰ ὦτα, καὶ συμψιθυρίδουσιν οἰκέταις καὶ 

ναΐίοις, πολλάκις μὲν οὐδὲ ἀκινδύνως, ἀεὶ δὲ ἀδόξως. 
ΟΥ σΔη 1 οιηἰξ ἀϊγοοίζηρ [Π6 αἰζοπίίοη οὗ {Π6 ΓΟΒδΥ 

ἴο ἃ πιοϑί οἰερδηΐ ραββᾶρθ οὔ [Π]8 βϑυὈ]θοῖ ἴῃ ΡΙηά, 
Ῥγιῃ. ὦ, 141. (σῇ ογα οὗ Ηΐδγο ἰ᾿ 15 εαἰάὴ οὐδ᾽ ἀπάταιςσι 
θυμὸν Τέρπεται ἔνδοθεν" οἷα ψιθύρων παλάμαις ἕπετ᾽ αἰεὶ 
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Βογα οἰΐθβ Φυνοηδὶ δ. 1, 87. Εἴ αυδηάο υδοείογ ν[ο- 
τὰπι οΟρίδ ἢ “πὸ Μδ]οῦ ἀνδγιίς ρδίυϊτ 51η11.8 ἢ 
Το νὩ!οἢ 1 δαἀ ΤὨιογα. 8, 82. οὐ γὰρ μετὰ τῶν κειμέ- 
νων νόμωον --- ἀλλὰ παρὰ τοὺς καθετώτας, πλεονεξίᾳ. 

49. μεστοὺς φθόνους [ἰ 8 ΤΟΙΏΔΓΚΑΌΪ6 ἰΠδΐ ἐπουρἢ 
μεστὸς 5[Π10}Υ δἰρη 165 “ἐ6ά, γεῖ 1ἰ 158 αἰπιοβί δἰ νγαγβ 
υιδοἀ 1ῃ ἃ Ὀ84 β6η86. [ΐ 15, ΠΟ ν Γ, ἰου πα 1 ἃ ροοά 
οΠ6 ἴῃ 9811. 8, 8 ὅς 17. Τα οἶδιιβα μεστοὺς φθόνου---- 
κακοηθείας Β6 6118, ἴῃ ΒΟ0Π16 ἄσρτγαα, Θχρ δηδίοσυ οὗ {Π6 
Ρτθοθαϊηρ,. 

20. ῳθόνου, φόνου, ἔριδος. 8 Β66 18 (0 πηθδῃ “ 1} 
Οὔ ΘΩΝΥ δηά ϑιγιίβ, ὄνθῇ ἴο πιυγάοσ." Ἐ Οὖ {Π6 φόν. 
ΤΏΔΥ ὃ6 Θχρίαϊποά, ψ ἢ ΟΠ] θυ βηοσ, δαηριποίοπέϊα, 
δίοοάψ-ππαφάπεϑ ; οὗ ΜὮΪΟΝ Β6η86 {ΠΘΓῸ 18 Δ 6χ- 
ΔΙΏΡΪ6 ἴῃ ΔΑτίβίοί. Εβι}. 10, 7. Ρ. 485. εἰ τοὺς φίλους 
πολεμίους ποίοιτο ἵνα {όχαι καὶ Φόνοι γίγνοιντο. 

49. δόλου, κακοηθείας. ΒΥ κακοηθεία, Κγρκο οὔῦ- 
ΒΕΓΥΘΒ, 8 ηοΐ τηθδηΐ πιαίξ ΟΥ̓ 65, Ὀυΐ τα ΠΟ Γ 8 υἷοε ΟΥ̓ 
ἐλο πιϊπα, ΕΒβρθοίδι Υ σοηβιβεηρ ἴῃ ὉΠ] ΒΕ}ν βυϑραοίηρ 
δηά Ἰυάρίηρ ΔΏΥ Ρδίβϑοῃ δηᾶὰ δοίίοη ἴογ [ἢ6 Ψοῦβθ. 
Ηοτο  οί8. οἰΐββ Αχγιβίοι. Εποί. 1,. 2., ψὸ ἀθῆποβ ἱξ 
ἴο ὃ6 τὸ ἐπὶ τὸ χεῖρον ὑπολαμβάνειν ἅπαντα, δῃὰ ο"- 
βοῦν 8 (δ 10 15 ΘΒρθοίδι Υ ἰουηα ἴῃ οΪά θη. ΤΤῆι8 
([ «44) Τυογά. 8, 88. υ868 εὔηθες ἴο ἀδηοία υη8ι5- 
Ρἱοἰουβῆ688 δῃηα σδηάοιγ, δοπλοηιηιῖθ. Απὰ 580 Τ.: 
1, 500, ὅ. εα, ΒΕΚΚ. οὕτω, πᾶσα ἱδέα κατέστη κακοτρο- 
πίας (ἰ. 6. κακοήθειας) διὰ τὰς στάσεις τῷ Ἑλληνικῷ, καὶ 
τὸ εὔηθες, οὗ τὸ γενναῖον πλεῖστον μετέχει, καταγελασθὲν 
ἠφανίσθη, τὸ δὲ ἀντιτετάχθαι ἄλληλοις τῇ γνώμῃ ἀπίστως 
ἐπὶ πολὺ διήνεγκεν. ΟἹ ὙΠΙΟΝ ράᾶβϑβασα [ 51|4}1 ἴᾶνβ 
ταῦοἷ (0 τοιηδῦῖς Ὀο(ἢ 1η Γαβροοί ἰο [86 ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 

ἈΞ ον ὨΘΕΙ͂, (686 νυἱοθβ δῇὸ 8]}|εὰ 158 οὐνίουξ, δηὰ {{ἰ8 18 τνο}]} 
1]υδιγαῖοα Ὀγ εἴ8. ἔγογα ἴ86 [Ὁ] ονσίηρ; μϑββαρθβ. ᾿βϑοογαίεβ ἴῃ Ῥὰ- 
παΐμοη. οὐδένα νομίδϑω τοσαύτης ἀμαθίας καὶ φθόνον μεστὸν. Α 
Ρίδη Β. Ο. 8. Ρ. 878. (δρελκίηρ οἵ τῆὴϑ τηυγάεγειβ οὗ Οβββ8γ) πρὸς 
ἄνδρας ταχυεργεῖς, καὶ φόνον πλήρεις, καὶ ἐπ᾿ ἐμὲ σννωμοσμένουτ' 
ῷ, Ρ. 710. αὐτὸς δὲ πολιτείαν μὲν ὅλως ἔτι ἀπεστρέφετο ἐκ τοῦδε, ὡς 
«-ἔριδος καὶ φθόνον μεστὴν. ΔΑ 108]. ἂρ. ϑυϊάδιη. Τὸ δεύτερον τοῦ 
φθόνου γράμμα ξέσας εὕροις ἐν αὑτῷ τὸν φόνον γεγραμμένον. Ἑατὶρ 
Ττοδά, 768. εἶτα δὲ φθόνον, φόνον τε, θανάτουθ', ' 
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δηὰ 1πΠ6 86η{ηθηί. ΤἼια οἰξαίομβ οἵ ἵγεἰ8. δπᾶ 
Κυρκα, ἴῃ 1Πυδἰγαοη οὗἉἨ {18 ψογά, πὰ ἴο 6ϑίδ 18} 
{πΠ6 ἀῦονα ἱπίεγργοίδίίοη. 

80. ψιθυριστὰς καταλάλους, θ. ὁ. Τῆδ ψογάβ ψιθυ- 
ριστὰς Δηα καταλ. ἃΓ6 πηοδηΐ ἴὸ Ὀ6 οουρὶοά. ΤΠ6 
ΤΌΓΤΉΘΓ βρη ῆθ8 (086 ψο ἢ 8ρ6Γ 6ν}] οὗὨ ΔΎ ΟῃΘ, 
σμΙοἢγ ἴῃ ἢΐδ5 ΡῬσθβθῆςσο ; οσ ([δκθη ἢρυγαίνοὶγ) ψἢο 
δοογεοίίν αἰβδβοιηϊπαίθ οἰ υτηγ. ὍΠα ἰαιίοσ βιρηιοβ 
ορθη οαἰμπιπίαίονα, ΟὨΙΘΗ͂Υ, ὙὙὲ ΤΩΔΥ ΒΌρροβα δδδίῃηβί 
[πΠ6 ἀρβθηΐῖ, δῃᾶὰ ποέ (885 τ. Μδοϊκηιρῃϊ σϑθδγκβ8) 
ῬΘΓβοηΒ ΨὴΟ β8ρθδξ 6ν]]} οἵ οὐϊδσβ ἴο {πεῖν ἔδοο, ρίνίηρ, 
1Π6π| ΟΡΡγοῦγιουβ ἰδηριιαρα δῃή Ὀδαὰ ἤδῆηθ58. Τἢιβ 
ἸΠποοάογος Ὄσχρ αἰῃβ {Π6 ΤΌΓΙΔΘΣ τοὺς πρὸς τὸ οὖὗς διαλε- 
γομένους καὶ παρόντας τινας κακῶς ἀγορεύοντας ; [ἢ 6 
Ἰαϊίοσ, τοὺς διαβολαῖς κατὰ τῶν ἀπάντων ἁδεῶς κεχρὴ- 
μένων. ΟΥ̓(Π6 βατη6 ορίπίοη 185 (Βουπιοηΐυ5. ΤΠουρῇ 
Μ ὮΘη ἢ6 ἜΧΡΪ ΔΙ 5 Ψιθυρ. ὈῪ τὴν ὑπ᾽ ὁδόντα τὴν παρ᾽ ὁτών 
κακολογίαν,  σοηΐεβθ8 1 ἀο ποί αυἱΐα ππάοτγβίδηα {Π6 
ὑπ᾿ ὀδόντα. [5 1ἃ δαυϊναίοηϊ ἴο ΟΌΓ ““ἀη6οσ (ἢ 6 Πο86 
οὗ δὴν οῃθϑ :" ΟΥ̓ 15 1ἴ ἃ [,{{π|8π|, ΔΒΎΘΙΙ ΠΡ ἴ0 2107. 
ἀϊοα Βαυίΐί, ΔΙ 411, 1 ργοίογ [6 ἰηἰογρτγοίδιοη οὗ 
ὙΠοορὨγΪδοῖ, ψἢο Ἔσχρ  δίηβ ψιθυριστὰς ΌὈΥ τοὺς διαβάλ- 
λοντας λάθρα, δῃὰ καταλάλους ὈΥ τοὺς ἀναφανδόν 861], 
διαβάλλοντας. ῬοΥθαρ8 ατοί8 ΓΘΙΏ685 ἴο0 τηυςῇ, 
θη ἢ Ἔχρίδίηβ ἰὑ οὗ Ἰηβιηυδίηρ ΟΔΙΠΊΠΥ ὑπ 6 Γ 
1Π6 5ριίδησα οὗ ρῥγϑῖ886 οὔ ἀδίδβηοθ. οὗ ΔῊΥ Οοπθ, 
αἰτηρ' ϑυσίοῃ, ὀτοιδαπαο ορργόϑαγο, αθα ῬοΪγῦ. και- 
γὺς, ὅζο. που δῖος 65ὲ οαἰμηιπὶαηαὲ ηιοάμι8, ποπ σαν- 
»Ῥεπέεπι, δε ἰαμάαπέοηι, ἰωάογο. 1 1ἢ6 ψογά ψιθυρ. 
Ὅς ΙῃἰοΙργοιθα {ΠΟ γα γ, 6 τηΔῪ οὔϑοῦνα (ἢδὲ βυοῇ 
οδἰ απηηΐου8 ἢ ἰϑρογίηρ ραγίακο8 οὐ ἴῃ 6 ΤΏ ϑΠΠ688 οὗ 
᾿σἰδηϊηρ, [ὉΓ βθογείβι Ηρποθ ἴῃ Ρίιϊ. ἀὯἀθ (υγίοϑ. 
5619 Β. (εἰἰοἀ ὃγ Ὑῆεῖ5.) ψ ΒΊβρογοῦβ 8η4 θᾶνϑ ἄγορ- 
ῬΕΙΒ ἅἃγ6 ρυΐ οἡ ἰπ6 βδῖ)6 ἰοοίπηρ'᾽ : παραβάλλουσιν 
γειτόνων τοίχοις τὰ ὦτα, καὶ συμψιθυρίξουσιν οἰκέταις καὶ 

ναΐοις, πολλάκις μὲν οὐδὲ ἀκινδύνως, ἀεὶ δὲ ἀδόξως. 
ΟΣ σδη 1 οιηϊί ἀϊτοοίϊηρ (ἢ6 αἰτοπίίοη οὗἨ [Π6 ΓΣοβάθὺ 

ἴο ἃ πιοϑὲ οἱοραηΐ ρᾶβϑᾶρα Οἢ {Π]8 βυδ)]θοῖ ἴῃ ΡΙηά. 
Ῥγι. 2,141. (τσ ἤογα οἵ Ηΐδτο 1 15 βαἰ) οὐδ᾽ ἀπάταιςσι 
θυμὸν Τέρπεται ἔνδοθεν" οἷα ψιθύρων παλάμαις ἕπετ᾽ αἰεὶ 



848 ἈΟΜΑΝϑ, ΟΗΔΡ. [᾿ 

Ποῖα οἰΐοθβ ψυνοηδὶ 5. 1, 87. Εἰ ᾳυδηάὸ ὑδογίογ νἱτο- 
ταμ (Ορΐ8 ἢ ΕΡΙ τ Μα]οῦ ναι ραΐιαδ βίη ἢ 
Το νυ] ῆὶςοϊ 1 δΔαἀ ΤΗπογά. 8, 84. οὐ γὰρ μετὰ τῶν κειμέ- 
νων νόμων --- ἀλλὰ παρὰ τοὺς καθετώτας, πλεονεξίᾳ. 

40. μεστοὺς φθόνου. 1 18 Το] ΔΓΚΑΡ]6 {πᾶ ἰπουρὲ 
μεστὸς ΒΙΠ1ΡΪῪ 8:51 68 “64, γεῖ 1ἰ 18 αἰπιοϑί δἰ σαγβ 
υϑοὰ ἰῃ 8 ὈΔ4 858ηὴ86. [0 15, δογγονογ, [Θὰ ἴῃ ἃ ροοά 
οΠ6 ἴῃ 2Ζ941:|. 8, 8 ὃς 17. Τῇ οἴαυβα μεστοὺς φθόνου---- 
κακοηθείας 56 6118, ἴῃ ΒΟΠ16 ἀσρΤΘ6, ΘΧΡΙΔΏΔΙΟΙΥ οὗ [86 
Ρτγθοραϊην. 
90, φθόνου, φόνου, ἔριδος. ΤῊ Ϊ8 Β66 15 ἴο τηθδη “ ΕἸ}] 

ΟΥ̓ ΘΏΝΥ δηα βιγιίβ, βνθὴ ἴο τηυγάθγ" ἘΞ Οἵ (Πα φόν. 
ΤΆΔΥ ὉδΘ ἐΡ οιπε, ΜΠ ΒοὨ]Θυβηοσ, δαηφιίποίοπέϊα, 
δίοοάψ-ηἰπαοάπεθ ; οὗ ΜΏΙΟ 86 η86 {πο γα 18 δὴ ὃχ- 
ϑιίηρίὶα ἴῃ Αγίβίοι. διῇ. 10, 7. Ρ. 486. εἰ τοὺς φίλους 
πολεμίους ποίοιτο ἵνα μάχαι καὶ φόνοι γίγνοιντο. 

20. δόλου, ὀρ μα μὴ. . ΒΥ κακοηθεία, Κγρκα οὔ- 
ΒΟΙΓΨνΟΒ, 18 ποῖ πχοδηΐ ηιαΐξ ἸΔΟΥ͂, Ὀυΐ ΤΑΙΠΟΓ 8 υἱοο οὗ 
ἐδο πιϊπα, ΘΒ οἰ! σοηβίβίϊηρ [ἢ ἈΠ] ΒΕ}]Υ ϑυβροοίίηρ 
δηά Ἰυάρίηρ ΔΏΥ ΡΘΙβοη δηά δοίίοη ἴογ {ῃ6 ΨΟσβ6. 
Ηοτγο ὙΥ͵οίβ. οἰΐθβ Αγιϑίοιὶ. ΒΠοι. ἵ,. 2., χῇο ἀοῆποβ ἐξ 
(ο 6 τὸ ἐπὶ τὸ χεῖρον ὑπολαμβάνειν ἅπαντα, δηὰ οὔὉ- 
Βοῦνοϑ ἐπδί 10 18 Θβρ6 ΙΔ Π}ν οιηά ἴῃ οἷά θη. Τῆι 
([ 444) Τμυογά. 8, 88. υ.868 εὔηθες ἰο ἀξηοίς υηδι18- 
Ρἰοἰουβῆθ88 δῃὰ σδηάοιγ, δοπλοηιηιῖθΌ Απά 580 1: 
1, 5600, δ. οἀ. ΒΕΚΙ. οὕτω, πᾶσα ἱδέα κατέστη κακοτρο- 
πίας (ἰ. 6. κακοήθειας) διὰ τὰς στάσεις τῷ Ἑλληνικῷ, καὶ 
τὸ εὔηθες, οὗ τὸ γενναῖον πλεῖστον μετέχει, καταγελασθὲν 
ἠφανίσθη, τὸ δὲ ἀντιτετάχθαι ἄλληλοις τῇ γνώμῃ ἀπίστως 
ἐπὶ πολὺ διήνεγκεν. Οη ὙὨϊοΐ ραββαρα [1 53}|4}} ἴανα 
ταῦ ἢ (0 Γοιγαγὶς θοίἢ 1ἢ ταβρθοί ἴο [ἢ 6 ὈἢγαβΘΟΪ ΟΟῪ 

Ἐ ΗΟ ὨΘΑΥΙΥ {Π686 νἱ᾽οθδ ἀγα 8] 16 οὐνίουδ, δηὰ (8 18 ν7ο]] 
11υϑἰγαϊοὰ Ὁγ νΥεί8. ἔγοῃλ 86 ἐ]]οννίπρ νάββαρεβ. ἰϑοογαῖθβ ἷπ Ῥδ- 
παΐμοη. οὐδένα νομίθϑω τοσαύτης ἀμαθίας καὶ φθόνον μεστὸν. Αρ- 
Ρίαη Β. Ο. 8. Ρ. 878. (ϑρεδκίωρ οἵ τῇ τηυγάσγεσβ οὗ Οεββ88) πρὸς 
ἄνδρας ταχνεργεῖς, καὶ φόνον πλήρεις, καὶ ἐπ᾽ ἐμὲ συνωμοσμένουε" 
ῷ, Ρ. 710. αὐτὸς δὲ πολιτείαν μὲν ὅλως ἔτι ἀπεστρέφετο ἐκ τοῦδε, ὡς 
«-Ἴἴριδος καὶ φθόνον μεστὴν. 8100}. δΡ. ϑυϊάδῃμ, Τὸ δεύτερον τοῦ 
φθόνου γράμμα ξέσας εὕροις ἐν αὑτῷ τὸν φόνον γεγραμμένον. Ἑαεὶρ 
Ττοδά. 768, εἶτα δὲ φθόνου, φόνον τε, θανάτουθ'. ' 
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ἃΠἃ {16 8θηπηθηῖ. ΤΠ6 οἰξαίίΐοβ οὗ Υ εἰ8. δηᾶ 
Κυρκο, ἴῃ 1Πυϑίγαϊοη οὗ 1818 ψογά, ἰδ πα ἴο 6δϑβϑίδ 15} 
{π6 αῦονϑ ἱπίογργοίδίοη. 

80. ψιθυριστὰς καταλάλους, θ. ὦ. Τῆδ ψοταβ ψιθυ- 
ριστὰς Δηά καταλ. ἅΓ6 τηοδηΐ ἴο Ὀ6 οουρίεα. Τῇδ 
ἸΌΓΙΩΘΙ βρη 168 {πΠο86 ψῆ0 ΜὮΐΒΡΟΓ ον] οὗἨὨἨ ΔΠΥ ΟΠ6, 
σΠΙοΗ͂γ ἴῃ ἢΐδ5 ργθβθῆςθ ; οὔ ([δκθὴ ἢρσυτγαίζινογ) ψῇο 
δοογοίΐῳ ἡἰββοτηϊηδία σα θην. Ὁ ἰδἰίοσ βιρη  ῆθ8 
ορθη οαἰμπιπίαΐογ δ, ΟὨΙΘΗ͂Υ, 6 ΤΏΔΥῪ ϑΌΡΡΟΒΘ ,ἂραϊηϑβί 
16 ἀρβϑϑθηΐ, δῃηὰ πο (485 Ὦγ. Μβδοκηιρῃς ΓΟΙΏΔΓΚΒ5) 
ῬΘΙ͂βοη8 ΨὙΏΟ βρϑδξ 61] οὗἉ οἵδοῖβ (ο {πεῖν ἔλοσ, ρίνίηρ. 
1Π6 πὶ Ορρτοῦγιοιιβ ἰδηρσυδρα δη Ὀ8Δ4 πᾶπθ8. Τἢιβ 
Ἰποοάογεί οσχρ δίηβ {ΠῸ ΓΌΓΙΔΘΓ τοὺς πρὸς τὸ οὖς διαλε- 
γομένους καὶ παρόντας τινας κακῶς ἀγορεύοντας ; [Π6 
Ἰαϊτίοσ, τοὺς διαβολαῖς κατὰ τῶν ἀπάντων ἁδεῶς κεχρὴ- 
μένων. ΟΥ̓ (Π6 βαῖη6 ορϊηίοη 15 (Βοιυμπηοηϊυ5. ΤΠουρῇ 
6 ἰδ ΘΧΡΙ ΔΙ Π5 Ψιθυρ. ὈΥ͂ τὴν ὑπ᾽ ὁδόντα τὴν παρ᾽ ὁτών 
κακολογίαν,  σοῃίεβϑθ 1 ἀο ποΐ αυϊίε πιηἀογβίδηα {ἢ 6 
ὑπ᾽ ὀδόντα. [5 ἴὰ δαιϊνδίοηξ [0 ΟἿΓ ““ Ὁπ6οΓ (ἢ6 ὩΟ86 
οὗ ΔῺΥ ΟΠ6 ;᾽ ΟΥ̓ 15 1 ἃ [,Δ{1Πη13Π|, ΔΒΎΘΙ Ηρ; [0 2107- 
ἀϊοα  Βαί, Δῆογ 411,1 ργοίογ (ῃ6 ἰηἰογρτγοίδοη οὗ 
ὙΤΠοορΒΥΪδςοί, ψ1ο Ἔχρ αἰηβ ψιθυριστὰς ὈΥ τοὺς διαβάλ- 
λοντας λάθρα, Δηά καταλάλους ὈΥ͂ τοὺς ἀναφανδόν 5801]. 
διαβάλλοντας. Ῥαογθαρ8 ατοί8 ΓΘΙΠ68 ἴ00 τηυςῇ, 
ΠΏ Πα ἜΧρ δίη8 10 οὗἁὨ 1πϑ᾽ηυδίηρ ΟΔΙΌΠΠΠΥ ὑπ οθγ 
{Π6 βοιῃδίδηςθ οὗ ρῥγδίβϑ8α οὔ ἀσρίδησε οὗ δΔῃΥ οῃθ, 
οἰπἰηρ ϑυσίοῃ, οτομιδαπάο ορργόϑαγο, ἀπ Ῥοϊγὺ. και- 
γὺς, ζο. πουιι5 ἠΐο 65ὲ οαἰμηιπὶαηαὲ πιοάμ8, ποπ σαν- 
»επέοηι, δοὰ ἰαμάαπέοηι, ἰθάεγο. Τῇ 6 ψογά ψιθυρ. 
6 ᾿ηἰογργοιθα 1Π σγα] νυ, γὙ6 ΠΊΔΥῪ οὔβϑογνα τῆι βοὴ 
σδ]υπηπίοι!8 Ἡ Πἰϑρογίηρ ραγίακοβ οὗ [6 πιθϑδῆπθβ88 οὗ 
᾿Πσἰθηϊηρ [ὉΓ βΒθογοίβι Ηρησθ ἴῃ Βιί. ἀθ Ουτγίοβ. 
5619 ΒΕ. (οἰοα ὃν Ὑεἴ8.)  ΠΙβρογοσβ δηα δᾶνϑβ ἄσορ- 
ῬΕΙΒ ἅγΓ6 ρυΐ οὐ {π6 β8π|6 ἰοοίϊηρ' : παραβάλλουσιν 
γειτόνων τοίχοις τὰ ὦτα, καὶ συμψιθυρίξουσιν οἰκέταις καὶ 
γυναίοις, πολλάκις μὲν οὐδὲ ἀκινδύνως, ἀεὶ δὲ ἀδόξως. 
ΝοΣσ σϑη 1 οιηἱὲ ἀϊγθοίϊηρ [ἢ6 αἰοηίοη οὗ {Π6 γτϑϑάθυ 
[0 ἃ πιοϑί οἰοραηξ ρᾶϑϑαρθ οὔ ἰἢϊ18 βυδ]οοῖ τη ΡΙ η΄. 
γι. 2,141. (στ εγο οὗ Ηΐδγο 1 15 Πρ οὐδ᾽ ἀπάταισι 
θυμὸν Τέρπεται ἔνδοθεν" οἷα Ψιθύρων παλάμαις ἕπετ᾽ αἰεὶ 
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Βροτών (οὗ ὈϑυΆ 1} ΒΔρΡΡΟΠβ ὈΥ ἰδ νᾶτγίουβ ἃγίβ οὗ 
ΜΠ ΒρΟΓΟΓ) ἼΑμαχον κακὸν ᾿Αμφοτέροις" διαβολιὰν ὗπο- 
φάτιες Ὀργαῖς ἀτενὲς ἀλωπέκων ἴκελο. ΤΠ ψογά 
καταλάλος 18 ΤΆΤ : δαΐ {Π6 νογῦ καταλαλεῖν 5 ἰουπα 
ἴῃ Ῥοϊγθίυ8. Ὑἴἅα τᾶν, {πογοίογθ, υπάἀογβίδηα ὈΥ 186 
[αγηὶ αεφέναςίογ δ, 845 (το 8 οὔϑογνοϑ, δος ἢ 88 οΐ 
ΟἾΪΥ οἰγουϊαία, θαΐ ἱπνϑηὶ βίογίθϑ, τηϑγιὶ (ἢ 6 πᾶπ16 οὗ 
οσαἰμηιηϊαίοῦ δ. 

80. θεοστυγεῖς. ΤὨ158 πογά δάηγιί8 οὗὨ Ὀεϊηρ ᾿πέρυ- 
ἀβενὰβ οἰΐθοσ, ““ λαέοξμί ἐο οὐ, μαϊοα Ὀγ οά, οΓ 

ἐϊηρ Οοά, Αοἄ παίογϑβ. Νον {Π6 [ὈΓΠΠΟΙ 5] 1Ε- 
ΟΔ(ΊΟη 15 ἀϑ0.8}}γ ΤΟ ἴῃ {π6 (]4558108] ψσιΐογβ, δηά 
11 18 δάορίο ὈΥ βαονογὰὶ σϑοθηΐ (ὐοπηπηοηϊδίογβ, ἃ8 
Κορρθ. Νοῦν νᾶβ8 ἴ ὑυπκηοόνῃ ἴο (ἢΠ6 δησίθηϊ 1ηἴ6Γ- 
ῬΓΘίαογ ; 85 ρρθᾶγβ ἴγοιῃ [86 (]ο88. Δ]Ρογί. Βιυΐ 
(ἸὨγυϑοϑβί., υπ]6η., ΤὨΘΟΡὮγ]αςί, Τ]οοάοτγοῖ, δηΐὶ 
Ογρτίδη, υϊΐα [ἢ ᾿πουϊσαίηρ; {Π6 ἐαέξεον'" 5] Ποδίίοη. 
Αῃά 50 Βοζα, ατοί., ΕΟΥ,., Ῥιβοαίοσ, Μοηοοῆ., (τοὶ- 
1108, Κγρίο, δε] θβηοσ, δηα οἴπογθ. Τὸ ψ Ὠςἢ 1ἢ- 
ἰογργοίδίϊοη 1 τηυϑέ 4180 δοοράθ; δηῃᾶ {ῃογοΐίογ 1] 
που]ὰ τά ογϑίδη, “6 ἰἢο56 ψῇο Παΐα αοὐ δηά τε ]ὶ- 
σίοῃ, δηὰ τῇᾶκα ἃ πιοοῖ δὲ οί." Ὑγεῖβ., Ποῦγανοσ, 
ΒΙΓΘΠΙΠΟΌΒΙΥ ΒΌΡΡοΓί8 {Π6 ογηιοῦ Ἰηϊογρτγοίδτοη, δὰ 
δαάυσοβ 84 σγοδί ΠΟΥ οὗ οἰίαϊοη8, θυ αἰπγοβὲ 
ΘὨΓ ΓΟ Οἰαϑοὶοαί. ΤὮΘ πιοβί Πηρογίδηϊ ΟΠ6 18 [τομὴ 
ΑἸΠδη48., ΨΏΘΓΘ ἢ6 ΔΡΡ168 ἴο [6 Ατίδῃ ἤθγαβυ {ΠῸ 
[ογπὶ Θεοτύγης, ΟἸΘΑΓΙΥ 10 {Π6 86η86 ἠαέφεά ὃν Οοά, 
νγείβ. {πη Κ8 {πᾶΐ (ἢ6 Θρ! Πού ὯΔ8 Θβρϑςοὶδὶ γθίδγθησθ 
ἴο (Π6 ργδοθάϊηρ Ψψογή καταλαλοὺς.Ὲ Βαϊΐ (Πδὲ 1ηΐοτ- 
Ρτοίδιοη 8566 π|8 Παγβϑ, Δηα ἴοο τηιοἷδ ΔΙΓΟΥ 5 {ἢ 6 
86Ώ86. 

80. ὑβριστὰς, ὑπερηφάνους, ἀλαϑόνας. ΤΠ686 [ἢ γΘ6 
(οΓΠῚ8 8661 [0 ἔογπ ἀποΐδον' οἶα85 ὈΥ {ΠΟ ΠΊΒ6Ιν 68 : δηὰ 

ἘΞ Αμὰ δα οἰΐε58 Ταοίί, Αῃη. 6, 7. Ουοὰ πιαχί πὸ οχἰ τας ἰυ] γα 
1116 ἰδ ρογβδ, οπ Ὀγίπηοσαβ ϑεηδίβ ἰηῇγιηὲ οἰΐδπὶ ἀε]αϊοηθβ ἐχασ- 
οεγεηΐ ; 4}}} ργοραΐίδῃ, τα} ἰ ρ6Γ ὁσου πὰ : ὨΘ4Ὸ6 αἰθΟΟΓΏΘΓΕΒ 8 ἸΘΏΟΒ 
ἃ σοη)υηο(8, δῃιΐοοθ δὸὺ ἱρῃοίθ, αυϊὰ γεοθηβ, δυϊ γεϊυδίαια οὐὔϑου- 
Γαι, ρεγί πὰς ἰη ἴοσο, ἴῃ οοηνίνίο, φυδαιὰ ἀς τὰ Ἰοσιὶ ἱπουδαθδηίυγ, 
υἴ αὖὐ]9 ῬΓΕνΘΏΪῈ οἴ Σοῦ ἀεσϑίϊηασγα ργορογαῖ, ρα5 δὰ 58:06: 11} 
δυΐ, ὈΪΌΓοΒ ἰηΐδοῖ! αιαϑὶ να]οϊυἀϊης εἴ οοηϊδοίι--ῬΓΙσρὶ ᾳυΐάθιι 
διαιΐ, αἱ εο Ἔχοϑβὶ δι ηί. : -“" 
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(ΠΟΥ ἄἀο ποί πγαδίογίδ!ν αἸθδσ, οχοορί (δὲ {π6 ἢτεὶ 
ἀφηοίο5 ἑπδοίθηοο, ἃ8 ΒΏΟ [ἢ ἀὐσές δηά εἰθϑίδβ, 1. 6. 
(85 β΄. ]θυ8. ΘΧρ δι η58) ἐπ)ωγίοδιιδ, 4] 115 οἱ [88 δὺ- 
ἀδοίοσ νἱοἶδί : [6 βοοοηΐ δηᾶ {{|γά, ἑπδοίοηέ, ργομά 
δολαυίοαγ. ἙἘον ἀλαῷ. 86 61η8, ἔγοιη [ῃ6 οσοπίοχί, ἴο 
ΠΟΓα βίην ἰἤο56 το δοαδὲ οὐδ οἴϊοῖβ. Τῆο ἵτψο 
Ἰαϑὶ ἐογπὶβ ἀγα οἴζϑη ἔουηα Ἰοϊηρά ; 858 ἰη 4 Τίη). 8, 8. 
δῃα ἈοΪγὉ. ὅ,. 88. 

80. ἐφευρετὰς κακών, ἴ. 6. “4 ῬΘΥΒΟΠΒ ΨΜηΟ ποῖ οηἷΐν 
Ρογρθίγαίθ ἃ} (ἢ6 ἀποιῦπ νῖοθβ, Ὀαΐ δεθῖξ ομὲ απά 
ἵνυθηΐ ἨΟΥ6." Απά 80 [(Π6 ψοΓά 18 υπαογϑίοοα ὈγῪ 
ΟὨΒγγϑβοϑβί., Τβρορῆ. (ουπ)., δηα ΤΠοοάοτγοί (ψΠογο ἢ 
τοδά προσεπινοῦτας.) ΤὭμβ 'ἰπ 2 Μδοο. 7, 81. Απέϊο- 
σἤιι8 18 ο8116ἃ πᾶσης κακίας εὑρετὴς. Απά Ὑγεἴ8. ἃρ- 
ΡΟΒΙ ΘΙ οἰΐο8 ῬῃΠο δ20, 18. στασιάρχαι, Φιλοπράγ:- 
μονες, κακῶν εὑρεταὶ. δα ]υ8ῖ. Ηἰδί. 4, 7. Ῥογβθῃ-- 
δΔρυα δαιηοίῆγαςδβ [608 Γθοθρίαμῃ ἴῃ ἤάδη,, Π41110] οἵ 
γ ρου ον 5 ροτῆάϊς. ἽΓδοῖῖ. 4, 11. δεδηιϊ8 δοϊπογααι 
οὔ τορογίοσ παροθαίυγσ. Ὑιγρ. Δ η. 2, 16Ι1: 
ΘΟΙογα πη 416 ᾿ηνοηίον ὕ01Χ68.. ῬὮΠο 165, 88, εὑρετὴν 
ἀσεβήματος καὶ ἀνοσιουργήματος ἀτόπου καὶ ξένου" ἃς 
808, 11. εὑρετὴς γπομε τὸ παρηλλαγμένων ἐπιθυμιῶν. 
δῷ), 44. ὁ καινῶν ἀδικημάτων εὑρετὴς. Ἡδπόρ ψ6 
ΤΩΔΥ ΟἰθανΪν ἀΐβοογη (ἢ6 ἴογοθ οἵ [6 ψογὰ ; δβϑρθϑοὶ- 
ΔΙ ἤθη 6 σοηβιθν (Π6 τπηδῆῃοῦβ οὗ (Πδἰ πιοϑέ σοσ- 
τυρί ἅσο, ἤθη ΤΊΌΘΓΙ.8, Κα δαγάδηδραϊαβ οὗ οἱά, 
οβδγο ἃ τονδῖαὰ ἴο ΨΏοονα ψου]ά Ἰηνεηΐ ἃ ΠΟΥ͂ 
ΡΙΘάβυγο, (ἰ. 6. ἐμδέ,) δῃᾷ να Κηον {Π6Γ6 ὝΘΓΘ ρογ- 
ΒΟΏΒ Ψ|0 ὈΓΟΐ βϑ: ΟΠ ΔΙΪΥ ἈΡΡ]Π164 (Ποιηβοῖνοβ ἰο βοῇ 
ἀϊδοουεγίε5. ΤἬαὶ (ἢ6 ρϑορία οὗ τἢο56 {{π|68 Βῃου 
αν ὈΘΘΏ γονεῦσι ἀπειθεῖς, ἀἰδοδεαϊοηξ ἰο ραγ Ήΐδ, 18 
μοί βίγδηρθ, σοηϑιἀθγιηρ (ἢ6 ὨοΥΓΙΌΪ6 ἀσργαν νυ οὗ 
τόσ 8, ψ ἢοἢ χου]ά ὄχι ηρ! 8ἢ 4}} (ἢ6 παίυγαὶ δῇθο- 
{1οη8, 82ηἀ Ιοοβοῃ {π6 πϑδίυταϊ! σοηηδοίοηϑ ἴοο, ῸΓ 
ἴον σοῦἹα Κηον {6 1Γ ΟΝ ρϑγθηίβ. 

81. ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους. ΤΠα ΓΟΥΠΊΟΙ οὗἁἨ {686 
Οτοίτιβ ψουὰ μαναὰ οιμἱ 64, οὐ (ἢ6 στουηάᾶ ἐδαί 
“{ἢο86 ψῇῆο διὸ ἀδνοϊ οὗ υπαἀογβίδηα!ηρ, οδηηοῖ θ6 
ΤοοΚοηοα διποηρ (ἢ ν]οκοα." Βιὲ ἰπᾶὲὺ Ψ1}} οἠ]ν 
ρον {παΐ ψὰ τηιϑὲ οἰποῦν 86 ἐπέεγργοε. ἰῃ6 ποσγάὰ, 
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Ἐὸὶ (πμδὲ ἐΐ πηυβδί ποὲ ὃδθ ογιξέέοα, 15 οἶοαν ἴγόπλ ἐΠ9 
τη]6ἀ ἰοδἰϊπιοην οὗ ΜΩ͂Ν. δηὰ Ν βίοῃβ. Ναιίῃοῦ οδῃ 
Ιἀρτοα ἢ Ῥιβοδίονγ, (δὲ {Π6Γα 18 ἃ ραγοποπιαδία Ὀ6- 
ἔνθθη ἀσυνέτους Δῃ4 ἀσυνθέτους. ΑἸαπγοβί 411] (οιμηπιθη- 
ἰαΐοιβ, ἔογ {Π6 Δ8ὺ σα πίυγΥ, ἢᾶνα βοὴ {πὲ {πΠ6 νογά 
τηιβί Ὀ6 τοίδίπθά, δπα ἤᾶνθ ζϑῆθγα! Υ [ΟΠ] οσγθα {868 
Ἰηςογργοίδιίοη ργοροβθά ὈΥῪ Ῥμανογιηυβ, δοδίίροσ, 
Μδιυϑ, δηὰ ΟΙ ,  ἢο δα 1 ἴογ συνειδήτους, τοϊέλοιξ 
οομδοΐεηοο, 1. 6. ΜΙοιΐ τοὶ ρου. Βιιξ {Π|58 ᾿ἸΠέοΓρΓο- 
(Δίΐϊοη 18 ἀδβοϊθηΐ ἴῃ δοῦν. Ῥγθίδγδθ!θ, υροη 186 
ψγνὨ016, 18 (Π6 ἸηςογΓρτγοίαίίοη οὗ ΚΟΡΡΘ, ψῇο Ὄχρίδἱἢβ ἐΐ 
ἐπιργοδὲ ; ““ ν] ἰο51{48 (8 γ8. 6) ἃ βίῃιρογα ἀϊοίᾶ." Απά 
ἢθ6 σοιῃρᾶγοβ ἰῃ6 Ηδρρτγ. Ὁ) ἰὴ Ὠραΐ. 82, 21. 8α 
Τπμοοάογοῖ : οἱ γὰρ εἰς τὸν παράνομον ἐξοκείλαντες βίον, 
τοῦ λογικοῦ τοὺς χαρακτῆ ρας ἀπέβαλον. Ὑοεῖ {Π18 158 
νᾶρσυς δηᾶ υἱηϑαἰ!ϑίλοίοτγ. [πὶ ἱποϊηθα ἰο {πιηκ 
{ῃα΄, δῇϊοσγ 41}, (ἢ6 ἔσθ ίογοα οὔ {π6 ψογὶ νψὰ5 δοβί 
866 ὃν Τοορ γ]δοῖ, ψῆο τσ Εν τεΐδιβ 1 ἰο (Π6 ρτο- 
σοάϊηρ ψογά8 γονεῦσιν ἀπειθεῖς. ΗΘ τοιηδ 8 : Εἰκότως" 
Οἱ γὰρ γονεῦσιν ἀπειθοῦντες, τινος ἄλλου συνίεσαν ἄν; 
[ι{ 15 ανιάθηϊ (Πδὲ Π6 (268 [{ ἴο πηοδη οϑέἑϊπαΐίο, ἀ1530- 
μεάϊεδηΐ, }.βὲ 88 ΟἿΓ ψνοτὰ δέωρὲά ἰΒ υβοα Ὀγ {Π6 νῃ!]- 
αι. ΤΠ οἷν τηοάδγη (ὐοπηπιοηΐδίοῦ 8 ἢδ58 ἴδ Κϑη. 
1018 νίονν οὗ [Π6 βυδ]6οῖ 18 ἡ εἰΒίαδίη, ψῆο τγϑιηδγκβ : 
«( }Π|ΟΓ68 ρᾶγθηςθι1.5 ποη ΟὐὈοαϊγθηΐξ, ΟΠ] Π68 δυ- 
δὶ Διγορδηΐθβ θϑϑϑηῖ, Π66 ΠΟ ΟΣ 118 ΔῈΓΘΠῚ ρΓε- 
Ὀογθηΐ, σοὨβΘα4 1168 68ῖ, 1Π5]Ρ16 068 6ἱ βίο] 1405 ζι|586, 
6οα406 βἰο ἀΐογθβ, αυδηΐο 8:0] 1051 βαρίθηςίογθβ νἱ 46- 
Ὀαπίυγτ. ὅ66 :ηἴὉ. 8,11." ΤὍἘι18 ᾿ηἰογργαοίδιϊοη 15, 1 
ἢανα ἢο ἀουβί, ([Π6 ἔσθ οηθ6, Ὀυΐ 10 τεααῖγαβ {Π6 σοη- 
βιιμαϊίοη οὗ βοῃηθ ὁχαηιρίο, πὰ {Π15 ψ1}},1 {Π1ηΚ, θα 
ουηά ἴῃ ἃ βεπίθηςσα οὗ δὴ ᾿ῃϑογιρίίοη ἰη ΟἸ5}}}}}} 5 
ἐπάν τ Αϑίδί. ρΡ. 9. ρ. 12. (οϊδ Ὀγ Βονγοτγ) : ᾿Αξυνέ- 
τῶν δὲ Βουλαῖς' ἀνθρώπων τοῦδ᾽ ἔτυχον θάνατοι ς Μτ. 
ΘΒ 5801} {6 ΓΘ ΤΡ ΕΥ τοπηασῖκ8, “᾿Α ξυνέτους Βοῃηΐπ68 
μὶ)ὶς 1η16 Πρ ποη [8 ἃ ἐδιυϊίαίε, Βρ4 δὴ ἱπιρτοθιίαία 
οἱ ἔογιδίθ ἀϊοΐοβ.᾽᾽ [«{|{Π|18 ΝΟΥ 8656, ἴοο, ἐπα Κίη- 
ἀγοᾶά νψογὰ ἄφρων 15 υβ6ἀ ἴῃ Ρτον. 12, 1. ψῇῃ]ςοἢ, 85 
Ὀοϊηρ Βροκϑη ψ τ ἢ γθίεγθηςσα ἰο ᾿πβ γι οίοῦγβ ΟΓ ργθηῖϑ, 
18 ΘΧΔΟΙΪΥ ἴο {Π6 ρύγροβα : ὁ ἀγαπῶν παιδείαν ἀγαπᾷ 
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αἴσθησιν, ὃ δὲ μισῶν ἐλέγχους ἄφρων ; ὑγιῆ, δἐιρία. 
᾿Απά Ηδβυοθῖιβ Ἔχρίαἰη8 ἀσύνετος ὈῪ ἄφρων. 1, Ὠον- 
ΘΟ, ΔΩΥ 5ῃπου]ὰ Ὀ6 ἱπο!ηθα ἰο ρῥγεΐθγ {6 βεοοπά 
1ηἰογρτγοίδίοη, θυΐ Πθϑ᾽δ16 οἡ δοσουηῖ οὗ 118 ΘΠ ηρ; 
δυςΠογιν, βυςσἢ, 1 ψουἹὰ οὔβογνο, τηδύ 6 ἰουηά ἴῃ 
Ἐπτγῖρ. Ῥῆορη. 1741. Ῥοιβ. τι τλὰς, τι τλὰς; οὐχ ὁρᾷ 
δίκα κακοὺς, Οὐδ᾽ ἀμείβεται βροτῶν ἀσυνεσίας. [Ιηἀεαά, 
86 ΓᾺΪ ργοοίβ οὐ {8 βρῃιῆοδίοη τὺ 6 δαἀυοσοά 
ἔτοιῃ ἰῃ6 δερέ. ; Ὀυΐ (1 ταρϑαῦ) 1 βθθ)8 νᾶρι!θ, δπὰ 
ηοί 5]ρη1Εσδης Θπουρὶ.. 

᾿ 8. ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀσπόνδους, ἀνελεήμονας. 
Ι ρίδοθ {Π686 ἴουτν Ἰάβι ει ἰοσοίῃονγ, Ὀθοδιι56 10 ἈΡΡΘΑΓΒ 
ἴο π|6 (παὶ ΤΠ6Ὺ πῆδὺ 68. Ὀ6 ᾿ιηἀογϑίοοα ὈΥ σοῃδίογ- 
ἱπηΠρ' (Ὠδιὴ 88 ἔψο ρμαϊγδ 0 ἐογηιβ. Ὑοῖ, δέ δ. τηδίυγο 
σΟηϑ ἀογδῦοῃ, 1 8πὶ ᾿Πο]Πη64 ἴο βυβροοί [Πα {Π6 ννογ 8 
ἤἴανο Ὀδθη δοοι ἀθηῖδ!} νυ τγονη οὐ οὗ {Ππ6|Γ ἴγιὰ 6 Ῥοϑβὶ- 
(ἰοη, ψ ἤϊε Ψ1}} 6 Τουηά ἴο θ6 {πὶ οὗἩ {π6 (οά. 17. 

. (8η δῃιίθηϊ ΜΒ, οἵ [6 οἰθνθηί(ῃ σθηΐυσυ,) δηα Τῆθο- 
Ρἢγ]δοῖ, παπιοῖν, ἀσυνθέτους, ἀσπόνδους, ἀστόργουϑ, ἄνε- 
λεήμονας. ΝΟΥ [5 (8 ογάογ ἀοϑιϊαία οὗ αμέλογϊἔψ, 
Βίης6 41] ἐπη6 [9ηςἷ4] Μ55., Ἔχοορὶ ἵνο, ἰοροίποσ ἢ 
(η6 Οορίϊο Ν᾽ δγβίοῃ δῃἀ τἤδην Εδίθογβ, οὐ [ἢ 6 ἀσπόν- 
δγως, νον ἴῃ {Π6 ΔγοΠείγρε8 οὗ ἴῃ686 ΘΟρΙ68, 1 88- 
Ρεςί, τπΠ6 ἀσπόνδους τγὰ8 τι 6 ΔΙ͂ΟΓ ἀσυνθέτους, δηά 
ψ885 οὔχ{66, οἰ Γ οὐ δοσοιιηΐ οὗἩ {π6 Ὠοπηοϊοίοϊουίοῇ, 
ΟΥ Ὀθοδιι886 ἰἰ Βοϑιηθα ππηθοθϑθᾶσγ. Τὴ6 ψοτβ α7Ὁ, 
Ἰηάἀορα, ὨΘΑΡΪΥ 5Υηοηγτηοι8, Ὀυϊ {ΘΓ 18 ΡΘΓΠΔΡΒ ἃ 
οἰϊηιας, Ὁ αἰ τος {πΠ6 ἴογπηθῦ (ογπὰ σοΐοιβ ἴο ργιυαίο 
Ὀγοδοῖ οἵ ἰδ! ἢ, ν!Ζ. [Π6 Ὀτοακίηρ οὗ δὴ δργϑοιηθηΐ; 
(6 Ἰδεΐογ ἴο ἃ ρεδέϊο νϊοϊαϊίοη οὗἁἨ 10 1ῃ τΓϑαῖίθβ, Ἐ ὅζα. 
᾿Ασύνθετος ΟΟΟΙΓΒ 'η [Π6 δερί., δηά ἐνσύνθετος ἴῃ ῬΟΪΥ- 
μιυ5, ΟΠ γγβοβίοπι, δηά ΡΙυΐγοῇ. 

ΟΠ γγϑβοβίοπι βχρίδίῃβ 88 1 ἢ6 γϑδα ἀσυνδέτους. 
81. ἀστόργους ἀνελεήμονας. Ηρτα ἀραΐη τῃ6 ψνογάϑ, 

Ἐ Άσπονδος, ἰηήοοα, ὨγδΔη8 Ποῖ ΟὨΪΥ ἢ6 νγ»ῆο αδί((ες ΌΥ͂ ὯΟ ἰγοδίγ, 
Ὀυϊ π6 ψἘΠΠῸ εηπέογβ Ἰηῖο Ὠοηθ, ἐπιρίασαίο, ἱγτεουπεὶεαδίς ; Δηὰ ἃ]- 
τποῦρἢ ἴῃ (8 Ἰαεῖεσ δ ρη Ποϑ θη 1ἴ 18 Δἰπχοδῖ αἶνναγϑ ἰουηὰ υνἱ1 ἃ 
ἐλὲπρ, Ὡοΐ ἃ ρεγβοη, γαῖ {Ππ||8 ι.δ6 ἰδ Ποίἱορα ὈΥ ἔΠ6 γεοκ [χίοο- 
διάρμεῖθ, απὰ 13 [οι ἴῃ ἴννο δχδιῃρεβ οἰ ἔγομι ΡὨΐΐο ὑγ ὑϑε(βίοίῃ. 
Βυιὲ (ἢ ΠΟΥΤΏΟΥ 866 ῃ18 ἴΠ6 ΤΟΓα ΡΓΟΌΔΌΪ6 5686. 
νον. τ ΦΑ 

“ 
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«πουρὴ πραυν 4|}|64 (ο δας! οἵδ οσ, αἰ δσ, δηα (ἤθγα 
86 618 [ο Ὀ6 ἃ οὐέπιαχ. δ ἔοΓΠΊΘΥ ϑ ζη1 68 “ ἀδνοία οὗ 
παίυγα] αἰδοιοη," ογ {Π6 στοργὴ, ὈῪ ΜΙ Οἢ ΡΑΓΘΏ 8 ΔΓΘ 
δἰίδοῃοά ἰο {πεῖν οὨ] άγθη, δηὰ σι] άγθη ἴο {Π6ῚΓ μᾶ- 
Τοηῖ8. Τὸ [6 Ἔχϑιηρίεβ οἰϊοὰ Ὀγ ῬὨΠοΙορ βί5 ἴ δα ὰ 
ΤΠοοοτί. 14. 2, 114. ἃς 17, 48. Βίοη. [ἀ. 8, ὅ. ἄγριον 
ἄστοργων. ΖΒ. η. Ρ' 47, 40. θηριώδη καὶ τὴν ψυχὴν 
ἄστοργον. δοίη [Πὶπκ {πὶ τ[Π6 ΔΙροβίῖβ ἢδά γϑΐθγθησε 
ἴο {Π6 ορὶπίοηβ οὔ (ἢ6 δίοϊσβι Βιϊῖ [Π686 ἀορτη838 σδη 
με ϑυρροβοά ίο παᾶνο 84, σοπιραγαίίνοϊγ, θυϊ ᾿{{}6 ον 
ἔδεϊ οπ ἔδα ροορίε, ἀὐὰ ἱπάθϑά δὰ ποὺ στονῃ οἷ οὗ 
ἔλνουγ ψ ἢ 411. ΤΏ6 ΑΡροβεα γαῖ οῦ βθθίηβ ἰο δανα πδὰ 
Γρίδγθηςς ἴο βυσἢ ἃ ἰθαΡοΓ 88 ρυονδι θα διηοηρ [86 
ΘΘΠΘΓΔΙΠΥ ; δηἀ 48 ἢ6 δή Βοίογα τηθη!ομοά μηπάμει-: 
ἡιΐῃεδς 0 ραγεπέδ, 80 ἮΘ ΠΟΥ͂ Δρρϑδῦβ ἴο ποίϊςθ εὐαπέ 
97} αὐεοέϊοη ἤγοπι ραγοπέδ ἐο οὐἠϊίάγοη. ὅς Ἐρἢ. 6, 4. 
6 οἵ οὺ ραγί οὗ τῆς οἱϊιηαχ, δηὰ {ἢ6 σοποϊ της 

(γι οὗ {Π|8 συναθροισμὸς, ΟΥ ΠΟΉΡοΤΊο5 Οὗ ΓΟΡΓΟΔΆΓἢ 65, 
58. ἀνελεήμονας, ρὲ δα, γεπιογϑοίε56. ΝΟῪ οἵὗἉ {Ππ|᾿ {τι 
οὗἉ {πὶ5 βυγοῖὶν πὸ ΟΠ6 δἱ 8}} σοηνοσβδηΐ ψι δῃξθῖ 
Πογαϊυγα οσἂπ ἀοιδί. Τῆδ Ὀγυτδ! ν οὗ {πα Βοιηδη8 
ἰοναγβ {πεῖ ϑ΄ανθ ποιυ]ὰ οὗ [561 06 ὑγοοῦ δῃουρᾺ ; 
Δη( ἰἢ6 ρ᾽αϊαίοτ!4] σοηίαβίβ, ἢ τ πο ἢ ηινέξἐμαες οὗ 
Ρύογ ψτγοίοποθ ψεγα ὑσγουσίιί ουὐξ ἰο Ὀυίζοῖοῦ θοῦ 
οἴ Θσ, ἐπ οὐ 67 ἐο αἸατι56 (ἢ 6 ΡΘΟΒΪ6," 9ἰδρ [(Π|8 οαΐϊοι!8 
νος ἴῃ 1546 110]6 οἰδταςίογθ: δηἋ ἸηΠ664 ἰ σδηποῖ Ὀὰὲ 
{πη {π6 Αροϑβε!α Παά βιιοἢ που 168 ΟΠ ΘΗ͂Υ 1 νον. 

ατοίυ8, το [858 Δαἀδυςοά ΟἸαδϑῖοδὶ οἰϊα(οὨ5 δνϊηοίηρ; [86 Ὀγαΐδ- 
πν οὗ {ες Ἠοιηδηβ ἰονναγὰβ {ποῖ δἴανθθ, εἰϊθθ 8 ρϑ688ρῈ ἔγουα 
Ῥημο, ἴῃ ἰοἢ (ΠΘΓ6 ἰδ 8 δἰ Σὰν ἀθροισμὸς οὗ Τερτοδοῦ. ἢ ταϊρῶὶ 
ΤΏΟΓΘ ΒρΡοοί(ΕἾγ πᾶνε οἰϊοὰ {Π6 [ο]]οννίηρ; ἔογοὶ Ὁ] 6 δηὰ δι πεῖ. 8} 

οἵ Μαχ. ἔγν. 155. 86, 2. ἴ, 4, 188. οἀ. Βοἰδβίκ., ἴῃ ψηϊς ἢ 86 
ΡὨΙΟΒΟΡἤοΓ ΡΟ ἔογτἢ ἃ ἰουγθηῖ οὗ ΓΟρυοϑοἢ 68 οἡ {Π86 τθῇ οὗ ἢ 18 
(ἰπι6, αἱίογίηρ (ἴο τι86 ἴῃ τνογ 8 οὔ Ἠογδοθ), “"}υ88ἰἴ αυοα ϑρϊοπάϊ 8 
Ὁ1118 ;᾽ δηὰ ὙΠ] ΟὮ 6818 ἴο πγϊηὰ ἰῃ6 τνογάβ οὗ Ψυν. ““ δοὶζ ἱπαϊμηδίίο 
ΨΕΓΒΌΠ,."᾿ ᾿Αεί τι ταῖς ἡδοναῖς εὑρίσκοντες νέον, καὶ τῶν ἑώλων ὑπερο- 
ρῶντες, καὶ διώκοντες μὲν τὰ τερπνὰ, περιπίπτοντες δὲ τοῖς λυπηροῖς" 
πλούτον μὲν ὀρεγόμενοι, ἀεὶ δὲ τὸ παρὸν ἐνδεέστερον ἡγούμενοι τον 

Ἀ Αηὰ οἵ ἴῃς βατηθ ὈΪοοαἈΣΓΘίΥ θρ τὶϊ νγα ἤανο δὴ ἰπδίδηοα ἴῃ Ρείγοω. 
119. (οἰϊοὰ ὃὉγ ΤΥε(8.) : Ῥγθεὶε δάνθῃ οἰδϑϑεβ, Τίρεῖβ, εἴ δυγαΐα διῶ: 
ἀΐδηθ νϑοϊδιον ἰῃ δ]ὰ, μέ δἰδαὲ ἡππππαπινι, μορυΐϊο ρῥ]αυάξηίς, ογκς 
ΟΥ̓́Θ. 



ἈΟΜΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ]. ϑδδ 

ἀπόντος, καὶ τὸ κτηθὲν ἔλαττον τοῦ προσδοκωμένον' δεδιότες μὲν ἔν- 
δεια», πληρωθῆναι δὲ μὴ δυνάμενοι φοβούμενοι μὲν θάνατον, μὴ 
φροντίϑοντεε δὲ τοῦ Θῆν᾽ εὐλαβούμενοι νόσονς, τῶν δὲ νοσερῶν οὖκ 
ἀπεχόμενοι" ὑποπτεύοντες μὲν ἄλλους, ἐπιβουλεύοντες δὲ τοὶς πλείσ- 
τοις δεινοὶ μὲν πρὸς τοὺς ἀνόπλους, δειλοὶ δὲ πρὸς τοὺς ὡπλισμένον" 
μισοῦντες μὲν τυραννίδα, τυραννεῖν δὲ αὐτοὶ ἐπιθυμοῦντες" ψέγοντες 
μὲν τὰ αἰσχρὰ, τῶν δὲ αἰσχρῶν οὐκ ἀπεχόμενοι' τὰς εὐτυχίας θαυ- 
μάϑδοντες, τὰς ἀρετὰς μὴ θαυμάϑοντες" τὰς δυστυχίας ἐλεοῦντες, οὐκ 
ἀπεχόμενοι τῶν μοχθηρῶν᾽ ἐν μὲν ταῖς εὐπραγίαις τολμηταὶ, ἐν δὲ 
ταῖς δυσπραγίαις ἀνάκλητοι' μακαρίϑοντες μὲν τοὺς τεθνηκόταε, γλι- 
χόμενοι δὲ τοῦ ξῆν" μισοῦντες μὲν τὸ ξῇν, φοβούμενοι δὲ ἀποθανεῖν" 
προβεβλημένοι μὲν τοὺς πολέμους, εἰρήνην δὲ ἄγείν μὴ δυνάμενοι 
ἐν μὲν δονλείᾳ ταπεινοὶ, ἐν δὲ ἐλευθερίᾳ θρασεῖς" ἐν μὲν δημοκρατίᾳ 
ἀκατάσχετοι, ἐκ δὲ τυραννίδι ἐπτηχότεες᾽ παίδων μὲν ἐπιθυμοῦντες, 
γενομένων δὲ ὀλιγωροῦντες" εὐχόμενοι μὲν τοῖς θεοῖς ὡς δυναμέναις 
ἐπαρκεῖν, καταφρονοῦντες δὲ ὡς οὗ δυναμένων τιμωρεῖν" καὶ δεδιότες 
μὲν ὡς κολάδοντας, ἐπιορκοῦντες δὲ ὡς οὐδὲν ὄντας. 866 4180 ἃ ἠοῖ 
ἀἰδδἰ τη ῖ αν ῬὮΣ  ρρὶς ἢ ἢϊ6 Ὠ͵885.4, δεοῖ. 8. ΕἸΏΔΙγ, Ῥαυβδη. 8, 4, Φ. 
ἐπ᾽ ἐμοῦ δὲ, (κακία γὰρ δὴ ἐπὶ πλεῖστον ηὔξετο καὶ γῆν τε ἐπενέμετο 
πᾶσαν, καὶ πόλεις πάσας) οὗτε Θεὸς ἔγινετο οὐδεὶς ἔτι ἐξ’ ἀνθρώπου. 
Πλὴν ὅσον λόγῳ καὶ κολακείᾳ πρὸς τὸ ὑπερέχον᾽ καὶ ἄδικοις μὲν τὸ 
μήνιμα τὸ ἐκ τῶν Θεῶν ὄψε τε καὶ ἀπελθοῦσιν ἐντεῦθεν ἀπόκειται. 
Το ῥγονϑ ἴΠπε δϑοζωϊηδῦϊα σογγυρίξοη οὗἉ ΠΊΟΓΑΪ8β ᾽ (Π6 αηεθηϊ ννου]ὰ, 
ΠΟ ρϑββαρε νὉ}}} θὲ ἕουπα τοΓ6 δρροεῖϊε ((πουρὴ ἰἴ Πα8 Ὀδθη οὐγτοὰ 
ὈΥ 41} 1π6 (οιμτηρηίδίογϑ) ἰΠδη Τ ὨΘΟμΟΙΩΡ. ἂρ. Αἰποῃ, 517 ὃ. Ε. Ρ. 
566 4180 (ἢ βᾶτηθ ψὙΓἰ ον, 260 Ρ. (βροακίηρ οὗ πὰ αγθακβ (ἢ δάὰἢο- 
ΤΟηῖβ δηα 530] [6 γ8 οὗἩ Ῥῃΐρ οὗ Μαδοθάοῃ) νη ΐο ἢ ρϑββαρθ, πουσανογ, 
ἷθ ἴοο τον οΪτπρ' ἴο 06 ρίνθη αἵ ἴδαῦξθ, δηὰ ᾿ῃπεογθίοσθ 1 γ5}}} ΟὨΪΥ ᾿αΥ̓ 
Ὀεῖοζα ΤΥ τρδάθυβ ἴπε Ἔχργεβϑίτα νογὰβ υλἢ τυ Πίσῃ ᾿ξ ΘΟΠΊ ΘΠ Ο69 - 
τί γὰρ τῶν αἰσχρῶν ἣ δεινῶς αὐτοῖς οὗ προσῆν ; ἣ τι τῶν καλῶν καὶ 
σπουδαίων οὐκ ὁ τῆν ; [δῇ ΟἿΪγ τοίεν ἴο [6 ἰπ᾽η) 80} ἤηε ἀ6βου!ρ- 
τἰοη οὗ {Π6 σογγαμὶ τΩΔηπεΓ οὗ ἴμ6 ΟΥεοΐδη8 ἀπγίηρ; (ἢ6 Ῥεϊοροηηθ- 

᾿ Β͵ΔῺ ΨΆΥ ἴο Ὀ6 ἐουπὰ ἴῃ ΤΠυογά, 8, 84. ν»Σϑϊοῆ, 1 πορθ, δῖδ ἰοῃρ, (ὁ 
δυΐηρ ὑπ δὲ ΤΥ το οι δἰἰθηϊοη, δοοοῃηρδηϊθα υνἱτἢ δ 1406 11}0- 
{ΓΔ [1088. 

82. οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες ---ποιοῦσιν, 
ἐἐ φῇο, δἰ πουρσῃ {πογ Κπον 1 18 ἀδοτθοά δῃηὰ οἵ- 
ἀφίηοά Ὀγ αοἀ, {μᾶῖ {πο ψῇῦο ἀο βυςῇ (Ὠίηρβ δ 
ΜΟΥ οὐ ἀθδίῃ." δικαίωμα, νι οἢ σοΓΓΟΒΡΟΏ 8 (ο 
{π6 Ηδφδν. ΓὕΓΠ δηὰ ΤΡ, ἀδηοίο8 ψγῃδί 15 ἐλοὺςἠξ σοοί, 
σοῃϑιυἱεὰ, Δηα ἀδοτγοοά οὐ ΔΏΥ ΤΌΪΟΓ, ἃ ίαιῦ. Νον 
(6 ἰανν ἤθγα πιϑδηΐ 15 ρἰδίηἶν [Π6 παίιγαὶ ἰανν, (Π8 οὗ 
οοηβοίθηςο, τειιίθη ὈὉγῪ οὐ οἡ (6 ἢροαγίβ οὗ πηϑῇ, 
ψὨΐοἢ 848 Βοΐηρ ἀογνοα ἔγοπι ἢ1ΌΊ ΤῊ Ὺ Μ}6]}} θ6 βαϊ ἴο 
δθ ἀὲσ ἰΙαχ. δεὲ  ηΌγ, Μαοκηῖρι, δηά δ]άθ. 

84. ἄξιοι θανάτου, ““ ΟΠ Υ οὗὨ τηοδὶ βενθσα ρυηϊβῇῃ- 
τηθηί." 

Φας 
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82. οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκουσι τοῖς 
πράσσουσι. ἴῃ ναὶῃ 4ο βοπη6 (οπηπηοηϊδίοβ, ἃ8 ΗΔ]- 
Ιεί, Βονγογ, δηά Ῥυ]θ, ἤθγθ ρῦοροββ 8ῃ δ᾽ίθγαίίοη οὗ 
1ῆ6 τοχί, ἰουηάοά οὔ 8 οσοῃ]δοίυγα οὗ βοη!α οὗ {Π6 
ἘΔίΠοΓΒ ; ΠΔΠΊΘΙΥ, οὐ μόνον δὲ οἱ αὐτὰ ποιοῦντες, ἀλλὰ 
καὶ οἱ συνευδοκοῦντες τοῖς πράσσουσι;; ὙΜΏΪΟΪ τοΔά!ηρ 15 
ουηάοά οἵ πο διιίῃπογιυ οὗ Μ55., δηἋ ἃγοϑα Δ Θγε υ 
ἔτοπι ἃ τι ϑδρργθῃδηβίοη οὗ [6 βϑαπιηθηΐ. Πα θεδβὶ 
ὁγ εἶ. 58 ἢανο ἰοηρὶ 866} (Πδί {116 σοπηπηοη τΓοδαϊηρ, ἢ] ἢ 
γί] 48 ἃ 8686 [ὯΓ τΏογα δοσογάδηϊς Ψ ἢ {(Π6 οαβέ οἔ 
{πουρὶν οὗ ουἦν Αροϑβιο, 15 ἴο θ6 γεϊδϊηθά. δ πιοάς 
ἴῃ ψΠίσοἢ ἰΐ ἰ8 ἴο Ὀ6 υπάαοτβίοοα, ἢδ85 Ὀ6ΘῊ ΠΟΓΓΘΟΙ͂Υ 
ἰαϊα ἄοννη Ὁγ (Πγγϑβοβίοη, ΤΠΘορΡἢγ]δςΐ, δηα ΤὭροάο- 
τοί, δηά δερθοίδΥ Ὀγ (-ειπηθηϊυ85, ψἤοβϑθ Ψψογ 8 ἃ ΓΘ 
{Π686 : ὁ μὲν γὰρ μετὰ τοῦ πλημμέλλειν καταγινώσκων τῆς 
ἁμαρτίας, δυνήσεται χρόνῳ πότε ἑαυτὸν ἀνακτήσασθαι, 
μεγίστην βοήθειαν ἔχων εἰς τὸ μετανοῆσαι, τὴν κατάγνω- 
σιν τῆς ἁμαρτίας" ὁ δὲ ἐπαινών τὴν πονηρίαν, τῆς ἐκ τοῦ 
μετανοῆσαι βοηθείας ἑαυτὸν ἀποστερεῖ" ἐπεὶ ποίνυν διεῷ- 
θαρμένης ἐστι γνώμης, καὶ ψυχῆς ἀνίατα νοσούσης αὕτη ἡ 
ψῆφος, εἰκότως τοῦ πλημμελοῦντος ὁ τὴν ἁμαρτίαν ἐπαι- 
νών, πολλῷ παρανομώτερος κέκριται. 'ΓἢΪ8 νον οὗ (86 
80]6οἰ ἢΔ8 Ὀδοη 1Πυϑἰταίοα δηἀ δὐἰορίεά Ὀγ ΟΓτοί., 
ΜΠ ει, γ᾽ εί58., αηὰ Ὠοάἀάτ!ἀρθ. δὅδ66 α3ο ἂρ ὅβοκοσ, 
οἰϊεὰ γ Ὠ ΥΪν δὰ Μδηι. Α4958 ἴο Μῖν. 1 οὐ ο᾿  ᾿η- 
ἰαγργοίδίοῃ οἵ συνευδοκ., ἰξ σὯπ ΟΥ̓ ΠΟ πιδδῃ8 θ6 8Δ6- 
τηϊ (66 : δηὰ 1 [ἢ5 ᾿ηϑἴδηςθ, 8ἃ8 1 ΠΊΔΗΥ ΟΠ 6Γβ, Π6 
[88 οἰθαγὶν ον ηςθα ἢ]8 1η50Ποϊοηΐ Κηον]οάρε οὗ [6 
Οτοοκ ἰδηρσυάρα, ψιἤουϊ ψὩΙΓἢ 1 ΙΒΡΘΉΒ8016 γοαυϊ- 
8116 {πΠ6 δοιιίθη688 ἃΠἀ ΙΠρΘΏΜΠ Υ οὗ δη :ηἰογρσγοῖοσ οὗ 
ϑογιρίυγα ψ|} οἴζθη ΟὨΪΥ σδι156 ἢ] πΔ 0 ΟΥΡ ἴῃ6 ΠΊΟΓΘ 
οσγορίουβϑῖν. Ὧγ, Μδοκηϊρῃς ἔγυϊγ οὔβογνὸβ ὉἼῸΠῚ 
Οτοί.) [Πα {Π686 1α8ὲ ψογά8 ρίδηςσα δὶ (πΠ6 Οτσθοῖκ ἰ6ρ]8- 
Ἰαΐογβ, ργιθϑίβ, δηά μ᾽} }] οϑορἤθγβ, θνῆο, ὈῪ {Π6ῚΓ ἰηβιὶ- 
ζυἱἱοη8, ΘΧΒΙΏ0Ϊ6, δηα ργθβθηῆςθ, Θησοι!αροα {Π6 ρΡ6ο- 
ΡΪα 1ἢ {Π6 ῥτγδςίῖςθ οὗ τηϑδῆν οὔ (ἢ6 ἀθθδυς θυ θ8 6 ΓῸ 
της οη6 6, ΘΒΡΘΟΙΔΠ 1η (Π6 σα] Ὀταίιΐοη οὗὨἉ {π6 ἔδδβιϊ- 
γν4]5 οὗ (Π6]γ σοά8. ΤἼΘ ψίοἱα οἵ τοι 155 ἰηβίγιςῖνθ 
δΔηποίδεοη Οἡ [ἢ}}8 ρᾶβ88αρσθ Ὑν}}} ΓΕΡΆΥ {π6 του] οὗ 
Δῃ δίίθηίζίνα ρϑγυϑβαί. 
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(ΗΑΡ. 111. 

Τ αοέαέϊο ομηὶ 7μάεῖο, 
1Π6 βυθβίδηςο οἵ νυ ἢ: οἢ 15 8 ἔὉ]]ον8 : 

1, Τηθ Αροβί]ϊα ννᾶγηϑ 18 σουηίγυ θη δραίμϑὲ 
σοηἀεστμηΐηρ {Π6 (θη {1165 οἡ δεοουηΐ οὗὨ {Π|6ῚΓ ποῖ 
δανίηρ 1ῃ6 [νν, νοοῖ. 1--16. Απηά [ὸ δα ἴδίββ 
ΟΟΟΔΒΙΟη ἴο σΘΏΒΕΓ6 {Π6 ΟὈαιιγᾶσν οὐ {6 Ζ6νν5, δἱ {π6 
8816 {{π|6 ἰηςτοάμοίηρ; {Π 6 ἀοοίτίπα οὗ {Π6 11 Ἰπᾶρ- 
τηρηΐ οὗ σοά, νον. ὅ---11. Φαΐγ, Πα δχβογίβ ἐβῃϑθιη ἴο 
ἰεδἀ 4 116 σογγεβροηάθηΐ ἴο {η6 ἀθοίγηθ ὑπ ν ργοίδββ, 
νογ. 17---ὁ4. 86}]ν, 6 ᾿νᾶγῃ8 [ἢδπὶ ἀραϊηβί ἐγαβίηρ 
ἸΏ Θχίθγηδὶ το! ρίοη, νϑσ, 9---θ., ᾿ηἰτοδαοσίηρ, δἱ 
{ἢ 6 5816 {{π|6, ἃ ἀϊἰΒδοοῦχβα οἡ [ἢ 6 σοιηρδγδίϊνα πηθγ 18 
οἵ {π6 56 ν8 δηά Οβῃι}}68, δῃα {Π6 βιιρογίογιγ οὗ 16 
ἔοττηθγ, 8, 1---ξ[8. 41η}γ, 6 ἴθϑοῖθ8 {Ππΐ 1ι8ι1Ώς8- 
Το ἢδ88 ποιῃϊηρ ἴο ἀο ψΠἢ 1η6 ἀοδάβ οὐ ἐ ἵ[ἃϑἀνν, 
8, 19---81.; δηὰ {18 ἢδ 1Ππ8γαίθ8 Ὀγ (ἢ θχδι)ρὶε οὔ 
ΑΡγδῆδιῃ. (ϑοδμοδίρ.) [1 τυδὲ δα σοηΐθηΐ ἰο στρ)" 
ΤΩΥ ΓΟΔαοΣ8 (0 (ἢ6 ᾿ΠὩΪ]ΠΟ118 νίαν δηα ΠΠΠδἰγδίϊοη οἵ 
{Π6 Β80})6 οὶ τηδίξεγ οἵὁἨ {ἢ18 σῃαρίθς ρίνθβη Ὀγ Ὅν. 
Μαοκηιῖρὰί. 

1. δίο ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνθρωπε ---- κατακρίνεις, 
“{0γ {ἢ]158 γϑϑοῃ, ἴδοιϊ τί ᾿ηΘχουβαῦϊο, Ο τηδη,᾽" ἄτα, 
Τῆυϑβ (Π6 ψογὰβ ΙὭΔΥ δ6 ἰγαηβίαίθα. ΤῊ ᾳυδβίίοῃ, 
Πον ΥΟΥ, 18, ὙΠοίΠογ {Π6 δίο Π48 8 σοῃο]ιβῖνο ἔΌγςρ, 
ΟΥ ἰβ ἃ ραᾶγίίοϊθ οἱ {γϑηβϑ 0: οἡ {Π18 ροϊηΐ [ἢ6 
Οοτμμηρηίΐδίοσβ 816 ἢοΐ ριθθα : δηά, σοῃβθααθηί)ν, 
{ΠΥ ἀἰδγ τορθοίηρ (Π6 ρεγδοηβ ΜΙ ἤοπλ [ἢ 6 Ἀροαὶϊς 
ογο δά άγθββθβ ὑπάθὺ ὑἰῃ6 ἀοδβιρηδίίοη οἵ ὦ ἄνθρωπε 
πᾶς ὃ κρίνων. Νον ΟΠ γγυβοβίουι δηά {6 ατγϑοκ (ἰομ- 
τηθηΐδίογβ, [Ὁ] ον ὃγ ατοὶ., ΒεΖα, οἱ ἢ, (ὐδίον:8β, 
Οὐυτςο}}., 1.6 ΟἸογο, Ο(αἰνίη, (ὐα)]οΐίδη, δῃὰ (ὐοιμδγ., 
σοηπεοί {Π6 δίο ΜῈ (Π6 Ἰαϑὲ νθγβθ οἵὗἨ [6 ρῥγθοθαΐηρ; 
οδαρίογ, ἐἢ8 τοραγαϊηρ 10 848 οοποίμδῖυε; 8η6 {πον 
ΒΌρΡροΟΒΘ {Π6 Αροϑβϑίίθ δα άγθββθὲ: ἴἢ6 Οὐεμέϊοο. Βυϊ, 
848 [6 ΨοΙβ ΒΟΆΓΟΟΙΪΥ 8010 [86 ρϑορίθ ἰῇ σθηθχαὶ, 
οἴμογβ 1Π1ὴΚ {πὲ (μ6 ΑΡροβί]α ἢ88 ἤϑγα ἰῇ νῖον [ἢ 6 
γείογς δὰ πιαρὶϑἐγαΐο8, ΘΒρΘΟΙ Δ} γ τ(ἢ6 Βοιηδη ΟὨ68. 
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1 18, ἢονανοι, 0. 5}Υ οδ]οοίοα Ὀγ ὙΠΠεῖ, (ἢδὶ (ἢ15. 15 
ἴοο ταβίγιοιθα 8 86η8β6 : δηά ἢ τηαϊηίδίη8 (1 {Π1ΠΚ 
τρ]γ), ἢ Ῥάγυθ, Ριβοαῖοσ, ψογβία8, Το ΚΚ6, 

δ Όγ, Ὑ7ει115, Μαγοκίυβ, δομοείίρσοη, Ὑ εἰβϑίβιη, 
Ὀοάάγ., Μδοκη., Βοβθημ., 48ρὶ8, Κορρε, δηὰ Τὰγ- 
ΘΓ, ἐμαὶ (Π6 δίο [8 ἃ ραγίοὶα οὗ ἰγϑηϑβιίοη, δηἋ {πδί 
{Π6 ΑΡροβι]8 τη θ8ῃ8 εἶ ὔειυδ, ἴο νου] ἢ6 1η ἔλεϊ 
ἔυγη8. [ηάἀοοά {Π6 ἰΓϑηβιοη 18 πηδά6 ψ1 806 ἢ 
ἀδ σον 88 ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ἴο Ὀ6 Ρεογοθρεθῖο, δηὰ (45 Βο- 
86 τη. ΟΌΒΟΓν658) ὉΠ6ΘΓ ἃ οογίαϊη ἤσυγα ΟΥ̓ ν οὶ τἢ6 
ΑΡοϑέ]6 δροϑβίγορ ΐβθβ βοῖῃὴβ οὔβ οὗ {π6 Ἴτς Μ᾽ ΠΟΠ| 
ἢ6 ΒΌΡΡΟΒΘ6Ββ ἴο Ὀ6 ργοβθηΐ, δη4, οἡ ἤθαγιῃρ ἢϊπὶ Θηυ- 
τηοΓαίο {Π6 ΔρΟΙΏΪ ΔΙΊοη5 οἵ (ἢ Ῥαρδηβ, ἴο Ὀγθδκ οὔὖἱ 
1ηἴο σοπάοτηηδίιοη οὗ Πρ. 8 τηαν, {ῃθη, σοη- 
Β16Γ 1{ 88 6βίδὈ 1866, (Πα. [6 ράᾶτγι!ο]6 δίο 18 ἤθσγα ποΐ 
1ΠΔ να, μὰς σοηοίυϑῖνο δπα ἰγϑηϑιεῖνθ. ὍΤἢ6 ρδββδρ6 
1858. 1.8 κοῖς δα ὃγ γγείβίθίη : ““Οτανιίογ ροθοςσϑβῖ, 
4] βοοίογα 11ἃ ραίγαϊ : σγτανῖ 8 41} βΒοϑίογα 80 8118 
Ραίγαίδ δρργοβραΐ ἰδιιάδίαῃθ ; ργαν βϑἰ πιὸ αὶ 1114 φυϊ- 
ἀβθηὶ ἀδιηηδῖ, οἵ [ἢ 41108 ἀθηυθηΐαεβ δοογρὲ ἱηνϑῆὶ- 
ἴυγ, ἀιϊπὶ 1086 1546 π| δϑί ἀβθάϊι8. Ἧς δηϊπὶ 500 
ἰρβίυβϑ πάϊς οοπάοιηηδίιγ. Απά ])οδατάροα οὔ- 
86γνϑ8, (Πμαΐ ““{Π6 Αροϑβί]θ, ἴτοτη δὶ ἢ ῃδὰ Ὀϑέογθ 
Βα 14 ἰο ῥγονθ (6 πιοϑὲ δραῃδοηβά δῃᾷ ἱρῃογδηῖ οὗ 
([Π8 ποδί θη8 ἰῃθχοῦβα]6 ἴῃ {Π6 1 Μ]ΟΚΟΏ 688, 0501} 
ἰηΐδγβ [δι (Π6 ογη65 οὗὁ [ἢο86 ψῇῆο ἢιδά βιοἢ {πὸ 
Ἰεάρεᾳ οὗ (ἢ6 γι ἢ 85 ἴο σοηάθηηη [ἢ6 νὶς68 οἵἁ οἴἤϑσβ, 
Ὑ616 ΡΓΟΡΟΓΓΟΏΔΌΪΥ γαῖ ΤΊΟΓΘ ἸΠΘΧΟυ 5806. 

Ταδί (ἢ ψ6ν8 ἀϊά {Π|18 ΠΔγβἢν Ἰυαρα (ἢ6 ΠοΔ ἢ ἢ 8 
Ἅ6 ἄποιυ. 80 Τδοῖί. Ηἰβί. ὅ, δ. (εἰϊεα Ὀγ Υεί5.) 
“«Ἐχ 4ο ρῥγοῆιρθαΐ, οὐ ρσοηΐθβ8 οὔ 68 60 6Χχοϑᾶϑ οἱ 
8Ὁ 60 ἰδηάθηι ρογαθηάδ8 σγεάθγοηΐ ; ᾳυοά πος ΡΗΠο- 
ΒΟΡὮΪ, ἢ66 ρβαηΐθβ 4185, 66 ΘουΠῈ τηδρ᾽βίγαί8 ἔδοο- 
τηῖ. Αηὰ {πᾶῖ {πεν “ αἱά ἐδδ δαπιθ ἐλῖηρε," δῃὰ 

ἘΞ ΤΣ οοπίταγῃ ομπίου (88 ορρθ οὔβϑογνθ) οδηηποὶ 06 χϑοοῆ- 
οἰϊεὰ νυ νν. 4, ὅ, 9,10, 12, 14. ΥΥΠΘΓεβα8 (10 ι.ι866 [6 ἀγραπηθηῖ οὗ 
ϑομοεί(ρ.) [ἢϊ5 Ἰηεγργειδίίοη ἰ8 γε γοὰ ΟΥ̓ (ἢ6 ρ»γεαϊσαίο, ἴῃ 6 διιὺ- 
βίδήοα οὗ νῃϊος .8, 19, ““(1ηαϊ ἴπ6 768 βεῖ ᾿ποιηϑεῖνοθ δῦοτο αὐ 
ἀεθρίϑο Οὐ ΠΕΡ ΠΟ. ; Φαἶγ, ηερϊοοϊοα (π6 ροοάηεθα δηὰ ξοχζῦδαδι. 
ἅΠῸ6 οὗ ἀοά; ϑάϊγ, γεγο ἢαγά-ποδγίβα ; 41Ώ]γ, Βαά (Π6 [μᾶνν.᾿" 
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ΘΓ δία ἠεἀ νὴ (Π6 88πη6 νἱςθβ (ὀχοθρὲ ἰάοϊαξεγ), 
οδῃποί θ6 ἀδηϊοεά. [Ιη ρῥτοοῦ οὗ {{18, (Π6 (οιηπηεηία- 
ἼοΟΓΒ τγϑΐίδν ἴο [6 ἰθβιϊ πον ΟΥ̓ {ἘΠ 6 ὶγ οὐ ἰβίοσίδη 
Φοβθρῆυβ: δηά, μροπ ἐπα τολοίδ, 18 18 88:8! λοίουγ 
Θνἄθησθ Ὑἴεῖ β8οη6 Ῥϑββᾶρθθ ΊΘΓΟΪΥ τοραγὰ ἰδ 
76 γ188] 6 πη16 Ζεοϊοίεθ, δηα οἴΐοῦ γιιδη8. ΝΥ ἰξ 15 
Θ40Δ}}Υ ρΙδίη ἔγοιμ ἢ18 παγγδίίοηβ ἐῃαΐ ἰΠογο ψ γα ποῖ 
8 ἔδυν νιγίπουβ, ψ6}}-αἰϑροβοά ρϑορίε διηοηρ ἔδμ6π). 
Ηονανεοσ, ἀθοϊἀβα ονϊάθηςε οὗ (Π6 ἱπηπηογα! γ οὐ (ἢ 6 
εν [5 ἰο Ρ6 ἔοιιηά ἴῃ (ἢς Εδυδίηΐοα] νυ ίηρσβ. (866 
νείβ. οἡ νϑι. 406.) Β6ζΖᾷ δηὰ 1,6 (Ἰ]αγσς {(ῃΐηκ {δδΐ 
1ὴ6 λεαέλοη ρμἠϊίοδορδοῦβ ἃγὸ ἤθγσα τηϑδηΐ: δὲ {ἢ18 
866 Π18 ἱπ|ρΡΓΟΌΔΌΪΕ : ἴοσ 1 ἀοθβ ἢοΐ δρρϑᾶγ (δδΐ ἐδεν 
ΜΘΙΘ ΓΘΙΏΔΓΚΑΌΪΥ ΡΓΟηΘ ἴο σΘΏΒΟΓΙ οι !Βη685β. Τῆθο- 
Ρδγ]δοῖ, ψ τ Ὦ πιοόγὸ Ἰυἀρηηδηΐ, αχίθηβ 1 [0 ργίναξο 
Ῥεγβοήβ, ΒΓ αΪγ ορβογνίηρ, πᾶς δύναται κρίνειν, κἀν 
μὴ θρόνον ἔχει. δ 866πὶ8 ἴο πᾶν θθϑη οἵ ἔπ 6 ορ!ηϊοη 
βίης 6 τηδ᾽ηἰδί Πα ΟΥ̓ ΟἌΓΡΖον, ψνο Θχρ]αίμ8 10 ργὲπ- 
οἱραϊίῳ οἵ τὴ6 (ὐδη.1|69, δηα ποῖ {Π086 ΟΡΘΏΪΥ νὶ ΐοιυδ 
ῬΟΓβοη5 ἀθβογθ6α ἴῃ {ἢ6 ἰαβ0 οπαρίεογ, Ὀυΐ {Π|ο86 ψνἢο, 
ὉΠᾺΘΡ 8 ΘΧίοθγη8] ἀρρθάσάηςα οὗ πηογα]γ, υξοά ἰο 
ἀοηἀαπηη 80Π|6 νίοθϑ, δῃᾶ γϑί {πϑπιβαῖνεβ βθο εὐ Ὺ 
σούς οἴπον νῖςθ8. Βδβϑῇ Ἰυϊδρηηοπί, ἤοννανογ, ννᾶ8 
8ῃ οἴἴδηςε [ΔΓ τὩογ6 1814] διηοηρ ἴΠ6 968 ἴἤδη (ὑδη- 
1165. τ. Ὁ ὌΥΪΥ υπαρογβίδηςϑ ἴἱ οἵἉ 811] ψν ῆο ἃγϑ β86η- 
510]6 ΟΥ̓ πηογαὶ αἰ βιΠο]Οἢ8, ΘΙ ΕΠἸ6γ τοπΊ (6 ἰ’ρῃς οὗ 
ΤΟΆ80η ΟΥ ἔγοπι σονοϊδίίοη. Βιυιΐ (ἢ15 18. ἰδκίηρ {πΠ6 
ηυσϑίϊοη ἔον σγδηίθα : ἐπουρὶν, ἱπάβθά, ἴῃ ἃ ρορυΐδγ 
νίαν, δῃηά ἴογ ρυῦ]1ς ᾿ηδίγιςσίίοη, (ἢ6 1Ἰηἰογργοίδιοη 
ΤΏΔΥ ὃδ6 δαπη6(.. ΒΞ | 

ὕδύρΖον ἤθγα δρροϑβιίθὶυ οἰΐθββ Ῥῇιο, Ρ. 468 8Β. 
προσηκόντως οὖν ἀποδράσεται ὁ τών θείων ἀγαθῶν ἀμέτο- 
χος, ὅς καὶ ἐν οἷς ἕτερον αἰτιᾶται, διαβάλλων ἑαυτὸν 
λέληθεν. 

1. ἐν ᾧ, 5.1}. πράγματι. ϑοίηε ΜΚ. δηα Ν᾽ γβίοἢ8, 
845 αἰϑου ἴῃ6 Οορίῖς Ψογβίοη, πᾶν κρίματι δῇάρα, 
ΨὮΙΟἢ 18 ρΡ]αἰηἶν ἴγοπι (Π6 τηαγη. ἃ δὴν δηϊιθηΐ 
Οτῖς βυθαυά χρήματι 

1. τὸν ἕτερον, “1τῃ6 οἴδοῦ (ρ6,80η); τήθϑηϊηρ ἐπα 
Οὐ οη61168. Κοίαν; 10 τῇᾶῪ μα οὐδοινϑά, 18 ἴῸΓ κατα- 
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κρίνειν, 0 οδηδμ»δ, οοπάδηιη. Τὰ αὐτὰ πράσσεις. Α 
Ἀγ ῦ δηὰ ρορυΐαῦ δχργθβϑίοῃ ἴῸγ, “ ἀοθϑί {Π6 88Π|6 
τϊηρ8 ον ψῃϊοῦ δου Ἰυάραβί ἢὨ1π|." [{ 18 ΓΙΡΏΠΥ 
ορβογνρὰ ὈΥ Ταυΐογ, τἢδὶ {Π6 ριθβθηΐ ἴθη86 ἤθγθ ἀ6- 
ποί68 λαδῖέ. 

1. σεαυτὸν κατακρίνεις, ““Ποηῃἀοπχησδί {Πγ56]{: ἴον 
ἐλαΐ, 88 ατοί. οὔϑογνββ, 18 ἃ σοιηπΊοη ἰᾶν οἵ 8}} πη6ῃ ; 
δηἀ ἢ Ιδαγηραϊν 1} πβίγϑῖθβ {Π6 ργ ΠΟ ΙΡ]6 ἔγοπι ἴῃ 6 (ἷ- 
ν] Δ η58, Ηἰβἰογίδη8, δη Οτγαδΐογϑβ ; 6χ. σῖγ. (Ἰῖο.  δγ. ὅ. 
Οἰπηΐα αἰι8 ν᾿ Πα σΑΓ8 ἱῃ δ]ἴθγο, Εἰ01]1 ἰρ8ῖ πριοηάα 
Βιηῖ. [1 18, ΠΟΨΘΝΘΙ, ὈΠΉΏΘΟΘΒΘΑΙΓῪ [0 ΘσΟΠΒΙ ΘΓ [Π6 
ψογὰβ οὗ [ἢῃ6 Αροβίϊα οἰποῦν186 ῆδη 10 8 ΡοΟρυΐᾶγ 
νον. Ηδ ργοῦδοὶ]υ 810 68 ἰο 80η16 σοΟΙΠΊΟΠ ϑάδρα. 

ᾧ. οἴδαμεν δὲ ὅτι ---- πράσσοντας, “Μ6 ΚΏΟΝ,᾽᾽ δζο. 
Κορρδ δχρ δι ῃβ, “Ψ6 οειοβ." Βυϊΐϊ ϑυγεῖὶγ τ(ἢ6 Οἠγίδ- 
ἐξαη8, ἴο νοι Ρβϑυΐ δἀάγθββοβ ἢ! τ86], ἃγὸ ἴο Ὀ6 ἰῃ- 
οἰμάθά. ΝΟΣ προϑρᾶά 8ΩΥ βίγοβδβ ἴο ΡῈ ἰδ ἃ ὕὑροη {Π6 
ΡτοΠΟυ ; (18 θοίηρ 8 ϑορμΐίαγ' Ἔχ ργθϑϑίοῃ. ΕἸ βοδίογ, 
Οτοίίυ, δηα οἴδαγβ, {ΠῚ Κ 10 18 Θαυ!νδ]θηΐ ἴο, “ ἀνθῃ 
ΓΘδβοη δη4 ἡδίυγαὶ γο]ρίοη ἰθδοὶ, βῆον," ἄς. 

ῷ, κατὰ ἀλήθειαν. ξ τς Οοιμμηρηίδίοιβ, 88 Ἐδ- 
ΡἢΕ6], ἴαΚα (Π18 Τογηγα ἴο βρη σον ἑαϊπίψ, επαοιδέ- 
εαἀἶΐψ: ἃ 8686 Ψ ΠΟ 1 τρηϊς ἤᾶνθ 1ῃ ἃ ΟἸδβϑβίοαδὶ 
ψΓογ, Βυῖ λόγὸ [ἢ}15 8686 866Π|8 μοί ΘΟΠΊΓΑΙΥ (0 
{πΠ6 σοηβιγυοσίίοη, δηἀ ἀοϑίγιςσινα οὗ ἐῃ6 τϑδβοηίϊηρ. 
ΤΠα Ρεβϑὲ (ὐοπηπιοηίδίοτβ ἃΓῸ αργεθα {παΐ 11 πκυβί 
τηεδῇ, ““Δοοογάϊηρ ἴο ἰγυςῃ," ἐγμο,"" δηῃα ΡῈ δρρὶϊοὰ 
ἴο κρῖμα; δηά {δαὶ ὈΥ ἔγμθ 8 τηϑϑηΐ 7εδέ, γίσἠΐξ; δῃ 
ΔΡΡΠςδιοη οὗ {Π6 ψογά ἰουπα 1η πιοβί ἰδηρταρθβ. 
866 Ροΐθ᾽ 5 ΒΎΠΟΡ. δηά {|| ποία οὗ Μτσ. δίδαθ. 11 15 
Ψ6]}1] γοπηαγκοα Ὀγ τοί, [ῃδι 6 σδῃ ἤδνθ ἢ0 σου- 
σορίίοη οὗδ (ὐοα ν]βουΐ 1υβεῖςο. ἔνοη {π6 Ηδδί 68 
5814, εἰ Θεὸς τι δρῶσιν αἰσχρὸν, οὐκ εἶσι Θεὸν. 

8. λογίϑη δὲ τοῦτο---ὖτι σὺ ἐκφύξη τὸ κρῖμα τοῦ Θεοῦ. 
Νὸο διηρἢ4815.15 ἴο 6 ἰδ! ἀ οἡ ἄνθρωπε. Σ᾽ ὙΤἢδ ψῃοΐε 

Ξ 80 Οποβδηθοῦ 28. (οἰϊεά Ὦγ νγεί8.) κἄν τε καὶ κατ᾽ ἀληθείαν ἧ 
τοῦτο γιγνόμενον, κἄν τε μὴ. 

1 ΤΊνθ ἐπι υτον δου, 88 τιϑι8], ΠῈΓΘ ἐγ ἶναβ ἃ δἴγοηρ; πορδίίοη. 
2 1 δῃου!ά ποῖ αν τπουρὶς ᾿ἴτ ψνοσἢ 6 ἴο ποῖος (ἢΐδ, παὰ 

ποῖ 80 )υὐϊοίουδ ἃ (ομηιηεηίϊδίον 89 ὕδγρζον δαορίεα (ἢἰ5 ἴλ]ϑ6 ργίη- 
εἶρ!ο, ννϑΐοι, ᾿πμἀδο, ἢῈ ρυδῇι68 50 [ὯΣ 85 ἴο Σεηάδι,, ποοένϑ, τηϊξεί ε 
ἤοπιο! ὦ ἁμαρτωλὲ. 
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Οἴδυβα 18 ἃ βρί 64, δηα ποῖ ἀησδι18] όσα, ἔουπά 
1η διρυμηθηϊδίίοη δηα νϑῃδιμθηΐ αἰβουδδίΊοη. Ἦ οἴβ. 
Πογο οἱΐθϑ αδίβθη. οὐ βούλει μαθεῖν, ἄνθρωπε, τὴν τῶν 

᾿ἑλλήνων, Χο. Απάα ΤΗριμδβῖ. 21. Ρ. 9561 Ὁ. ὦ ἄνθρωπε, 
ἐπειδὰν φίλόσοφος εἶναι τὴν ἀκροτάτην Φιλοσοφίαν ποιῇ. 
Ης «130 Ἴσοιῃραγεβ (6 [δίῃ μι ἦοπιο, πὰ ἤλοπιο. 
Βυι ἐλαὲ αἰναγβ ᾿τηρ]16α σοηϊοιηρῖ; δΔηα 80 Ρδγ δΡ5 
ἀἸὰ 16 ὦ ἄνθρωπε. ΠθΡ6 χὰ οδῃ τϑοορηΐβα ποι ηρ' 
μυΐ ἃ γσγᾶνθ, (πβουρῇ νοῃοιηθηΐς δχροβιυϊδίίοη. ἢ 
Μεαοκηϊρῇηςξ δηὰ Πβοβθημ! θοῦ σοηῆπα 1 ἴο {π6 Ψ6 08, 
δηα [6 ἸαζίοΓ γθιρδγκϑ [δέ 1 18 8 ο]ἃ Θγγοῦ οὗ {ἰδ 
Ῥϑορίβ, ψιοἢ ἴἴ ἀνθ γαῖ γοίδι 8, ἴο ΠΟΥ {δαὶ [18 
ὨΔΏΟη 18 οὗ ργοδὶ σΙρηΥ, ᾿ηβοιηοἢ ἰἢδὲ η0 15Γ86}16 
Ψ1}} θ6 οοῃμἰδιηηθα Ὀγ οί, 88 νηὶ {ῃ6 Οἰθῃΐξ}168, 80 
Ἰοηρς 88 ἢδ βίυσ᾽οιβὶν οὔϑογνϑβ {Π6 τγἰΐθ8 οὔ τὴ [,'νν. 

4., ἥ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος---καταφρονεῖς ; ΤἼΘ 
ἢ 18. ΠΘΓΘ ΤΩΘΓΘΙΥ ἃ ρδΓΊοΪ]6 οἵ ἱπίθγγορίοῃ, βιρηϊ- 
ἴηρ πμῆι, ΟΥ 8Ώὴ3 Κα {π6 Ηδῦτγ. 3. δ01 (ον. 11, 
14. 14, 86. 9, 6 ἃ 10. Χροη. δγρ. 4, ὅΦ. ΟΥυγ. 1, 8, 
16. (ϑοἢ]θυ8.) Τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ. 
Α σοιμπίοηῃ ΗδΌΓΟΝ ΟΧΡΊγοββϑίοη, δηϑνθιίΐηρ ἴο 53 
ἽΝΙΣΙ. δ66 58. ὅ, 8. ἔχ. 84, 8. Πλοῦτος ἰ8, ἰηάεορά, 
ἃ ἰδνουγιία ψογὰ ψ ἢ {16 ΑΡΟΒ]8 ; δῃᾷ ἴδ υ868 10 
(ἢυ8, ἰη [Π6 ρίαοβ οὗ δὴ δάήϊ]δείινο; 58 ΕΡρἢ68. 1, 7. 
Βοιι. 9, 98. δῃὰ οἰβενθγο. (ὅ66 ὅ.ἢ]. [,.6χ.) Οὗ 
(ἸἸαβ8:6 4] ὀχ 68, Ομ 6 18 ργοάυσοα Ὀγ ατοίϊι8 ἴγοηι 
ῬΠ1]ο, ὑπερβολὴ τοῦ πλούτου τῆς ἀγαθότητος Θεοῦ : δηά 
ἴοτὰ δ᾽Ρ]. οἡ Ερίςΐ. ὑπερβολὴ τοῦ πλούτου τῆς ἀγαθό- 
τητὸς τοῦ Θεοῦ. Βυϊΐ 1Π6 [ὈΓΠΊΘΙ 18 ποῖ ἴτοιῃ ἃ ( [858]- 
σΑὶ] διιξῃοσ, δη {Π6 ᾿δἰἴϑσ βθοϑῖῃβ ἴο 6 "Πηϊαἰοα ἔτοιη 
(ἴθ ραβϑϑᾶρθ ΠΟῪ ὉΠΩΘΙ ΟἿΓ σοῃϑιἀθγαίίοη. [{ 18, 
τη Δ664, τάγα ἰο ἤηα Δηγ Πρ σογγοϑροηάρθης ἴοὸ {ἢ18 
ΙάἸοπ ἴῃ 6 ατραῖς ([458168 ; (ἐπουρῇ (ἢ 1.411ῃ8 τ186 

ἘΜ (818 εἴθ. σομράγε8 ομδ ἴῃ Ηϊτηεγίυβ, Ρ. 89. ἐφ᾽ οἷς γὰρ 
τις ἀγανακτῶν ὡς φαύλοις ἐπιδείκνυται, εἶτα αὐτὰ πράττων» ἀλίσκοιτο,᾿ 
φιλαπεχθήμων ὁμοῦ καὶ πονηρὸς. Πονηρὸς μὲν οἷς, ἃ μὴ χρὴ, πράτ- 
των ἐλέγχεται᾽ φιλαπκεχθήμω» δὲ, ὅτι τούτων τοὺς πλησίον ἐξείργειν 
θητεῖ, ἃ τῷ λόγῳ μισεῖν προσποιούμενος ἔργοις μεταδιώκων ἁλίσκε- 
ται, Οτοίϊι8, ἴοο, Δρίγ οἰΐεβ Ὠίρἢ1], Οἴει σὺ τοὺς θανόνταε, ὦ 
Νικήρατε, Τρυφῆς ἁπάσης μεταλάβοντας ἐν βίῳ Πεφευγέναι τὸ θεῖον. 
Ἀπάὰ ϑορδοοῖ, Θεοῦ δὲ πληγὴν οὐχ ὑπερπηδᾷ βρότος. 
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«ἰδογέαϑ ἴῃ ὨΘΑΓΙΥ ἢ 6 δδῖη6 Ψ4γΥγ.) Ὑεῖ 1 δὴ δηλ θά 
10 80] ἷπ (ἰδ ἐο!]οσίηρ. Ατιβίορῃ. Αν. 781. πλουθυ- 
γιεία. Ατίβιϊἁ. 1, 278 Β. περιουσίαν καρτερίας καὶ 
ῥώμης καὶ φιλοτιμίας ἐπεδείξασθαι. Ατίβϑίϑη. [,. 1. Ρ. 
10. (εἰϊεα Ὀγ Ῥαϊδιγοί) : αὐραιδομένην ὑπὸ πλούτου τῆς 
εὐπρεπείας. 

6 ψογάβ8 χρηστότης, ἀνοχὴ, δΔηἀ μαχροθυμία, 8ἃΓ6 
σοῃϑίἀογοα ὈΥ Κορρθ 88 ἔρρα ΒΥΠΟΠΥΙΊΟΙΙ3. Χρηστ., 
Βονανοσ, ἀθηοίαβ “ βϑηϊρηϊγ. ὈΘηδνοίθηςα, ψ1]]Π]ηρ- 
Π688 ἴ0 ἀ4ο ΔΥ ροοά;," οΥ “Ψψαϊηρ (ο 6 ρφγϑοίουϑβ ;:" 
ἀνοχὴ, ἃ ὈΘΑΙῺρ Μη οἸδησθβ, δὴ τΠῪ}}}ΠΠΠρΡ 688 ἴο 
(Κα οἴδηοο ; δηὰ μακροθυμία, ἃ ἰοηρ βιδτηρ οὗ ἰη- 
ἾυΓγν, 8] η688 (0 δῆρεγ. (ὅθ6 Ῥο]. ὅγῃ. οὔ δϑοῖὶ 
γοτγά, 82η4 Μδοκηϊἢι.) ΤΤὴδ ραβϑ8αρθ 18 {πι18 ρᾶγᾶ- 
ρἠγαϑοά ὃν Ῥείβίθιη : “Τὰ 4105 οὔμπθβ οὐ 6116 Γ 
ἐἰδιηη88: ἀπ ἢδς ἰδηΐζαπὶ ροοσδηίὶ Ὀγονοβ ἰπάπιο1848 
σοηςθάϊί, 864 Ἰοηρὰ ρει οπι8 δα 86 ἰην!δι.᾽ 

4. καταῷφρανεῖς. ΤΊ 18 }}} τεηάογοά θγ Μδοκηιρῆΐ 
ηιϊδοοηϑέγιοέοαέ : ἴοτ (885 Μτ. δαάθ 7080} Ἀὐρτ ΙΑ, 
τῆς ἔδυ! οὗ (ἢ 6 96 ν}8 88 γδίῃαγ ἰὴ ἴῃ6 ᾿ιϑαγί (ἤδη ἰῇ 
16 Ποαά. Τῇ οοσίοΓ᾿Β δυρῃπΊθηῖβ ἔγοιῃ {Π6 εἰγπιο- 
ἸΟΩῪ οἵ (Π6 ψογὰ δῖα. ὑυπάθβογνίηρ οἵ δὴγ διίθηίίοῃ. 
Καταφρονεῖν ῬΓΟΒΘΙΙ͂Υ 8: 518 68 ““ἴο {ΠῚΠΚ δραϊηβί (. 6. 
1}1 οἵ) ἃ ρϑύϑοη οζγ (μϊηρ ; ΦαΪγ, “ἴο σοῃίσιηῃ, ἴο δεῖ 
᾿ Εν Ὀγ," (ΟΠ ΘΗ͂Υ 48 ΔΡΡΙΙ6α ἰο »}εγ50η5) ; ϑαΪγ, ““ἴο 
δἰϊσ ἠέ, περίεοέ, σαγο ποέ 70, Δῃ ἃ αδι56," “ἢ ΘΗ͂Υ 88 8ρ- 
ΡὈ]ἰεα ἰο ἑῤέηᾳ8. ὅο Ηθθγ. 12, 4. κατ. αἰσχύνης. 

ΚΚατ᾽ ἀγνοίαν, ““ ποῖ Κπονίηρ, ποί οοσπδίἀογίηρ, 
(ίγτουι ψδηΐί οὗ δἰζβη(! 9). ὅδο 16 Ηθρν. "1", αἰἐϑηά. 

4. τὸ χρηστὸν, ἐπα φοοάπαδ5, ἴοτ ἡ χρηστότης, ὉΥ 8 
ροΙμη0η ΟἸδοίβϑη ; 88 ἴῃ 1, 195.0 ἀπά 80 Ευσὶρ. 
Ρῃοη. 17δδ.- τὸ χρήσιμόν φρενῶν. [1 15 εχρ]αιηδἀ Ὀγ 
Ματὶβ, τὸ χρηστόν. δὸ ἴα Μδοκηιμί 15 σγοηρ ἰῃ 
Το ογιηρ, “ ἐλὶδ σοοάῃ688." 

4., εὶς μετανοίαν σε ἄγει. ΒγῪ μετανοία ἰ8 ἤδΓα πγοδηΐ 
ΒΌοἢ ἃ οἰἰδηρθ οἵ τοϊπα 85 ορογαΐθβ οὔ (886 ργϑοίϊςβ, 
γοίονπιαξίοη. Οἱ {ἢ Ἰηἰογργοίδιϊοη οὗ ἄγει [ἢ (οπι- 
τηθηίδίοῦβ ἃγὸ Ποΐ η6 ἀρτοθά. Οηδ {πίηρ 18 οἶθϑγ, 
{παἰ (48 ῬαΑγϑου8 5805) ἄγει 15 ΠΊΟΓΕ [ὈΓΟΙΡ]6 [ἤδη καλεῖ. 
Τη δἀδρίιηρ [Π6 ᾿προτί πα οχίθηϊ οὗ (ῃ15 ἴδεν ἴο ἐπ 

δ ὅ- 
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ῃδίυγο οὗ {Π6 οα86, (ὐοπιπηθηίδίογθ ρυτγβυθ αἰἸἤθγθης 
ΘΟ. Γβ68. Ταγΐοῦ οχρίδίηβ, “ ουσἠξ ἰο 64 {ῃ66 ἴο 
Τοροθηίδηςσθ.᾽᾽ Ο488, Ρἢ}]. ὅδοσγ. Ρ. 408. (υηάδϑγ {Π6 
σαποη, οὗ νοτῦ8 ἀδηοίηρ; δοίίοη οὐ οἴἶδοι Ὀδίηρ βοῦιο- 
{1π|65 υϑοὰ οἵ ἐπαεαυοιι" ΟὨἾΪΥ) ΘΧΡ Δ: 8, ““ΘηἀΘΑνΟῺΓΕ 
ἴο ἄταν [Π66.᾽ Βυῖ Ρο(ἢ (Π686 1 οΓΡγοίϑ 008 ΔΓΘ 
ΔΙῚ ΓΓΆΓΥ δηα Ῥγαοδσίοιβ. Κόρρα (δ ]1ηΚ8 1{ δαυϊναϊοηΐ 
ἴο βούλεται ἄγειν - Ὀαΐ {Π158 ᾿πέογρτγοίδιοη 15 1140]6 ἴο 
[Π6 88π|6 ΟὈ]ΘΟΙΙΟΠ 88 [86 ἔὈγηογ. 1 ργϑίογ, ψ τῇ 
ΟΒυγυϑβοϑβί., ἰο Ὄχρίαϊῃ ἰἃ ὈΥ ἕλκει, ἀγαιυβ, οὔ, ψ ἢ 
δοιῃίοθυβϑη., ἐπάγει, ἐπιρεῖδ ὈΥῚ [ἢ 6 -ι.86 οὗ 8}}: πηογαὶ 
68 η8, ἱ. 6. ἦς 6πογἐΐηρ α ἔογοο πιθαηΐ ἰο ὄγὶηρ' ἐΐθ6 ἐο 
γϑροπέαηοο. 80 4ΦοΉ}. 10, 16. ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ με 
δεῖ ἀγαγεῖν. Απά (Παί ΟΠ γγδοβί. [88 τ ΠΥ Θχρίαἰηοά, 
15 οἶδα ἴτοηι Ζοἢ. 10, 44. οὐδεὶ)ς---ἐλκύσῃ αὐτὸν, 1. 6. 
ἄγναιυ μὲπι, ἱταροὶ ἢ. Ὑ6(8. 1: ϑἰΓαΐθβ (ῃ6 Ἔχρυθβ- 
βίοη ἄγειν ἔγοιῃ Ῥο]γΌ. ὅ, 15. πεπεισμιένος----ταχέως εἰς 
μετάνοιαν ἄξειν τὸν βασιλέα. Αρρίδη Β. 1. 2. Ρ. 766. 
θεοῦ σφᾶς ἐπὶ μετάνοιαν ἄγοντος τὸ ἀμάρτημα ἡἠδοῦντο. 
Κυρκο, ἰοο, οἰΐθβ ΦΌββρῇ. Αηΐ. 4. ἐπειρᾶτο τοὺς νέους 
ἐπανορθοῦν, καὶ εἰς μετανοίαν ἄγειν, ὧν ἔπραττον. 

Κορρα τϑιηδγίβ, (παΐ (η6 χρηστότης ανϊηοοα Ὀγ 
Οοά ἰοναγά8 ἴπ6 Φ6γν8 ἴῃ ΠῚ δΔη4 βϑἱρηαὶ) Ὀοποῆϊβ 
{Π6Υ ἀϊά ποῖ νϑῃΐυγα ἴο ἄδην, Ὀμὺ {ΠοῪ αδιϑοά 11, ὈΥῪ 
Ὀἰδοίηρ βυςῖι ἜἘχσθϑβῖνα σοηἤάθηςα ἢ Π{, ἃ8 [0 ΒΌΡΡΟΒΘ 
(αὶ πὸ ον, ἢονονοσ ἢ τηρῃς ἢδνα βἱπηθά, σψουϊὰ 
βη4}}Υ 11} οὐἉἩ {πΠ6 Κιπράοιῃ οὗ Ηξανρῃ, Ὀὰὶ που]ά, 
αἴοσ ἀπ οοτγγθοίίοη, Ὀ6 δ 6 (ΠῚ Π6γ. Απα ἢ6 
οἰΐςΒϑ Τοτγδίῃ. πργοῦὶ [5γϑϑ!θ ρυπιυπίυΣ 4 60 
ῬΓο τϑίϊαῃβ ρβοοδίογιμ, 864 τηδηθί ἰδιίηθη ἱρ518 
Ὁ ῬΟΤῚ ΣΙ: πϑηὶ ΠΠΠΕΣ ϑγΓΔ 6 1028. ῬΑΓΓΟΙΡ6Β 
δυηὶ {6]1ο1 8118 φίοσηθο. Ὁ "7 ΡΠ! ὈΤΦ Ὁ Β5Π. 

Ἀ ΟἌΓΡΖΟν, ἴοο, εχρἰδίῃϑβ (8 οὐὕὁἩ σα 8 βυρρὶγίηρ; εβ᾽ή οδοίουθ τηεϑῃδ 
ἰο ἄγανν σῃβϑθῇ ἴο γερϑηΐδῃοθ, ἔδιιμ, δηά νἱγῖαβ ; δηὰ ᾿ς 1]]ιϑἴγαίθϑ 
ἸΠιΐβ βαηβε οὗ ἕλκειν ὈὉῪ Ταῦ. Οοδοῖ, ᾧ 15. Πόσα (6 ροάάςφ88ε8 Ἔγ- 
κρατεία δῃὰ Κρατερία Γὲ τερΓεθεηεα 88 ΒΟΪ ἀΐηρ' ουϊ {ΠεὶΓ Ἠδηάᾶδ ἴο 
ΘὨΟΟΌΓΑρΡΕ ἴα τε 6 γ8 (0 [ΟἿ] ὺρ ἴΠ δίδερ, δπὰ θεπάϊΐηρ᾽ ἐοιαναγὰ ἔλ- 
κουσιν αὑτοὺς ἄνω πρὸς δαυτοὺς. Ἦετγε ἴϊιπ αἰὰ αίνοῃ 18 ΟὨΪΥ διιοἢ δῷ 
16. σαϊου]αῖϊεά ἴο ἐποούγαραε ἰἤοτα 10 86 ἴ8εῖγ ον θεϑί Ἔχθτ 08, ηοΐ 
ΒΟ ἢ ἃ5 ἰοη5 ἴο δυρογϑθοᾶα μοι. ὙΠΟΥ, ἴς 18 δήάοά, ᾿Ἰπϑρίγε (θ τὶ 
ψἱτἢ δίσεημῖ δὰ τοβοϊυ το, ὈΥ Θμοουχαῤ! ρ᾽ (ΠΘΏ, 
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Απά [6 886 ϑθη{ἱπηθηΐ οσουγβ ἔγοπὶ Ττρῆο (ἢδ 
716νν, 8Ρ. 7υει. Μαεγίγγ. δθ6 ΕἸἰβθημηθηρογ, Ρ. 2. ῥ. 
408. Απηά Κορρεα σοποϊιιάεβ ὈγῪ οὐβογνίηρ (δὶ τῃ6 
ΝΟΓΥ Β81Π6 ΘΙΙῸΣ ἰουπά 115 ΨΑΥ ἴηΐο {π6 (ΟΠ τγβιΐδη 
ΟΒυγοῖι. 

ὅ. κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά, ““Ὀι{ δοοογάϊηρ ἴο, θ6- 
σϑυ86 οὗὅ ὈΥ πιϑαη8 οὗ," ἴοι ἕη Ῥγορογἔΐοη ἐο, ἃ85 Μο- 
Κηϊρῃξ Ἔχρίαίη8.) 80 Ερἢ68. 4, 19. κατὰ σκληρότητα, 
ἔοσ σκληρότητι. ΔρΡἢΕΪ οἸἴ68 Δῃ ΘΧΔΙΊΡ[6 ἴτοιῃ Αγγίδη 
Ἐρίοι. ὅ, 21, 4. ἴο ψῃϊςἢ 1 δά Τπυογά. 1,9. κατὰ 
ἔχθος τὸ Κορινθίων" 1, 108, 4. κατ᾽ ἔχθος τὸ Λακονικῶν'" 
πὰ 4, 1. κατὰ ἔχθος τὸ Ῥηγίνων. οσοάοί. 8, 80. 
κατὰ τὸ ἔχθος τὸ Θεσσαλῶν' Δη4 9, 87. κατὰ δὲ τὸ ἔχθος 
τὸ Λακονικών---κατ᾽ ἔχθος τὸ Πώρου. [10 18 ψ6}] το- 
τᾶγκαά Ὀγ ΤὨΘορἢγ]δςΐ, 1 ἢ15 Ρᾶγαρἤγαβθ, Ὅταν γὰρ 
μήτε τῇ χρηστότητι μαλάττῃ, μήτε φόβῳ κάμπτῃ, τί 
σκληροτηρὸν σου ; 
. ὅ. ἀμετανοήτον. ΤῊ] ΠΊΔΥ ΘἸΓΠΘΙ 8Ιρη!ν, ἐπιροπὶ- 
ἐεηΐ, ἐδαΐ ιυὐίοὐ ἄοε8 ποΐ, οὐ ἐπαέ τυὐϊοἠ σαπηοΐ γοροπέ. 
Τα ἰαέέον' ᾿Ἰηϊοργθίδι!οη 18 βϑιρροτίο ἃ Ὀγ ἘΓΑβῃ,18, 
ΒεΖα, Ριβοαδί., Ραύθυβ, δηά δο ἢ Θ.ΒΉΘΓ. θαι [{ 5668 
Ὠδτγβῆ, 88 γοαυϊγίηρ [6 δαίνο οἴεγοα Ὀν Ῥαᾶγφυβ, ““ υη- 
1685 ἴἰ Ὀ6 βοϊεπεα Ὀγ Πιινίπο σγδσοθ." [1 {Πογοίογθ 
Ῥγείδσ, ψ ἢ ατοί 8, οὐν ΕΠ ρΊ 8} Τταηβδίογβ, Μδ8ο- 
Κηϊρηι, δηἀ πιοϑδί οἶδεν γεσοθηΐ (ομηπιθηςαΐογβ, {ἢ 68 
ξοόνπιον ἱπτεγργοίδίίοη..- Αηὰ {[15 ἰ8 α3ο δδορίοἀ Ὺ 
ΤΠΘοΟρΡὮγΥ]., Ψῆο Θχρ δίηβ μετ. ὈΥ ἀνένδοτον. Ο,τοίϊι8 
ΤΟΙΊΔΓΚΒ ἃ 51Π|118. 56 οὗ ἀμετακίνητος ἴῃ {Π6 86η86 οὗ 
μηπιουοά ἴῃ 1 (ον. 1δὅ,.38. (ο ψΠἰοἢ 1 δαἀὰ ἀλαλήτοις 
ἴῃ ἴζοπι. 8, 96., 48 4'530 ἀμετάθετος, ἀμεταμέλητος. 

ὅ. θησαυρίξεις σεαυτῷ ὀργὴν, “ἴῃοὰ ἰαγοϑὲ υὑρ.᾽ 
“ΓΗΪ5 νου ὈΓΟΡΘΙΙΥ 81:0 6168 ἴο ἔα ὡν ἵπ α ἐγοαβῦν, ΟΥ 
βίογθ-ἤοιιβθ6, δηά {ῃδῃ ἴο ἐαν μ, Ῥγϑραγε φεπεγαίίῳ. 
Τὴ 118 ῥγιηϊνο 86η86 ᾿ζ 18, [ῸΓ δὴ οὈνίοι!β ΓΘΘΒΟΏ, 
ΟἾΪΥ Δρρτγορσίδίβ ἰο ροοά {Ππ|ηρ8, δὰ ἴῃ ἴπ6 πηοίαρῃο- 
τῖοδ] 10 15 ποῦ υπίγθαι ΘΠ} 0866, 5ϑαγοαβίϊςα!γΥ, ΟὗἹἨ τ ἢδὲ 
18. ουἱϊΐ : ἴῃ. {Ππ8ἰγδίίοη οὗὁἨ ψῃηϊοῦ ἡ οἰβίδιη οιθ5 Ὠ)]οά. 
Ι. 4, 86. τεϑαυρισμένον τὸν φθόνον. Ἐμιτῖρ. Ιοη. 928. μέ- 
γας κακών θησαυρὸς. ΡΙυἵ. 2, 600. ὀργῆς τινος ὑπούλου 
θησαυρὸς. ΑὨὰ 50 Ρῖον. 1, 18. θησαυρίϑουσιν ἑαυτοῖς 
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κακὰ. συ. 82, 84 ὃς 856. Απιοϑ 8,10. ΜΙεἢ. 10, 10. 
ὕἌγρζον δρεϊν οἰΐεβ Ρ[]ο ῥ. 80 Ὁ. εἰσὶ γὰρ ὥσπερ ἀγα- 
θών, οὕτω καὶ κακῶν παρὰ τῷ Θεῷ θησαυροὶ, ἐἧς ἐν με- 
γάλῃ φησὶν ὠδῇ, Οὐκ ἰδοῦ ταῦτα συνῆκται περὶ ἐμοὶ, καὶ 
ἐσφράγισται ἐν τοῖς θησαυρὸῖς, Απάὰ ἴδ (Πίηκ8 ΡΏΠο 
δηὰ {86 Αροβίε ἢδα γείθγθησθ (ὁ [η6 δρονβα ρϑββϑαρδ 
οἵ ἤδαυϊ. Το (Π6 Ἔχϑιῃρ]68 ᾿υ8ὺ Δἀἀυςεὰ 1 δὰ (ου- 
ἴη6η. Οἢ ΔοίϑΒ8, ᾿. 58 Β. τὸν ὄλεθρον ἐθησαύρισεν. ΤὮδ6ο- 
ΡΥ]. δίτηος. 8 Β. ἀπεθησαύριδεν ἑαυτῷ δυσμενείαν ἀκα- 
τάλλακτον. [Γ᾿ ΌΔη. ἰη Ἰ)οοΐατη. ἂρ 108 Αηδοά, 9, 
14. τοῖς ἀδικῶς βιώσασι ταρτάροι τε καὶ κωκύτοι καὶ πυ- 
ριφλέγοντες ὑποδοχαὶ {861]. εἶσι) καὶ δειναὶ κολάσεις καὶ 
πολυχρόνιοι τιμωρίαι ταμιεύονται. ΜΉΘ 18 84 Κιηάγεοά 
4858 66, Ὀοϊἢ 1 Βοη{Ἰπηθηΐ, Δη4 ρΡἢγαβθοίοσυ. Ἐγρ. 
6Γ86]. 757. μῆνιν κεύθειν. Αρρίδη. 1, 607, 11. τα- 

μιεύεσθαι ἔγκλημα. 'Γαςο![. Αρτῖς. 80. γΘΡΟΉΘΥ6 οἀϊιιτη. 
Ὀργὴ δογα ἐδβίρπαῖεθ ευγαέλ με ριηὶδἠπιθηπέ; οἔὗὨ 

ΜὨἸοἢ 86η86 Κυρίκ οἰΐθϑ θχδῃρ ο8 ἴτοπι Τ)οιηοβίῃ. 
δηά 2 βοῃϊη65. Κορρα {π|0 Κ8 {Π6 γα 18 ὯΟ οσσϑϑίοῃ 
ἰο ἰΔΚο ἐν ἔοτ εἰς ; δὰ ἢδ ψοι]ὰ βυρδιἃ παραδειχθησο- 
μένην. Βυΐ βς ἢ! ἃ βυρδιυαϊΊοῃ 18 νΟσῪ ᾿δτϑῆ. ΤῊΘ 
Γαίῖο τηϑίδρἤοσο ΓΘαΌΓΕ8 ἀποκειμένην ; Δηα {ΠΟΙΘΙΌΓΟ 
ἐν τηιιϑῖ ἤθσο, 85 οἴζθη, Ὀ6 ἰδίῃ ἔοσ εἰς. 

ὅ. ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τ. Θ. Α 8βοτί οὗ Ηϑο]- 
Ιεηϊβιῖς ρἤγαβθ ἴῸγ ἐν ἦ ἀποκαλυφθήσεται ἡ δικαιοκρισία, 
ἃ ΡΟΓΙΡΉΓΑΒΙ8 [ῸΓ (ἢ6 ἀδὺ οὗ ἸΟΟΚΗΙΘΗΕ Δικαιοκρισία 
15 ἃ ΝΘΓῪ ΓΆΓΘ ψογὶ. [1118 ἰουηά [ἢ ὯὨΟῸ ὙΓΙΟΓ ΘΑΓ 6 Γ 

“(δὴ Ραμ], ἔγο ἢ οι 10 ἢ88 Ὀδοη δάἀορίθα Ὀγ βοιηθ οὗ 
(η6 ἘδίῃοΓβ, ἀπά ΌΥ ἂἃη ἃποηγίηουβ Τ͵Δηβ]δίοῦ οὗἁ 
Ηοϑ. 6. 6. Δικαιοκρίτης 15 υ866 οὗὁὨ {Π6 Ὠοιίγ ἰη Ἐβίῃ. 
8,18. 4 Μδος. 12,18. Απά ἴτοιῃ {δμᾶΐ τηοᾶοὶ] Μτ. 
δ΄. 46 {πὴ Κ8 {Π6 Αροβέ]6 ἑογιιθά ἢ ψογά. . Αἱ 4]} 
ανθηίβ, 1{ 18 Τογαγθα δηδιοριοδ γ, [Κα δικαιοπραγία. 

6. ὡς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα. ΤΠστα 18 8 
βοτί οὗ αἰσγοδϑίοη ἴτοιῃ νν. θ---1]1., 1ὴ ψΠ]Οἢ [Π6 
Αροϑβίῖ8 ἀδιηοῃϑίγαίθ ἴῃ6 υβίςα οὗ (ῃ6 Πλίν!πθ 1πἀρ- 
τηϑηΐ Ὀοίἢ σοπεγαϊίν, (νον. θ.) δηὰ 5ρεεοὶαζίψ, ἴῃ τεβρϑοῖ 
(ο ἴοβα ψῆο ἃγὰ ἴο θ6 ϑαυοά (νογ. 7.), δῃα τἢοβ86 ψῆο 
δἴθ ἴο 6 ἀασπιπεά (νοῦ. 8.); δῃᾷ βῆονβ {πδΐ {Π|686 8Γδ 
ἴο 6 οἵ 411] παίΐϊϊοῃβ νιῖῃους αἰδιιηςίίοη, Ὀοίῇ «(6γν8 
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δ Οεδι}}68. (δερκον.) 1 οβπῆοί δβδοπὲὶ ἰο [ἣθ 
Ἰοασποά (οιηδιοπίδίοσ, ἐμδὲ ἴθ Γα 15 ἤθσο ἃ αἱ ργϑειοῦ. 
ΤῊ δϑῃΐθῃςθ 86 6ΠῚ8 Οἰοβοὶν σοηπδοίεα ψἘ {ἢ 6 ῥ᾿ΓΘ- 
οοάϊηρ, δείδρ ᾿Ἰ θη δε ἐο ἀδρὶοῖ ἴΠ6 παίω οὗ {δας 
υδρπιοαῖ, δῃὰ ουΐδος ἰἰς Ἰυξσθ. Οἡ [86 ἀοοέγὑο 
1867 (τοί. ψ6}} γοιηδγκα : ΝΙΝ ρ]δηίυβ. Βοη!8 ἴδοι δα 
Ὀοιδ, πι8}18.[Δο{}5 πδὶα 65 γραάθὲ. Ἐββριοἱἱ ἤθυϑ 
)ιάϊοβηβ οἱ ἴδε οἱ βία, Μαίι. 16, 27. αηὰ 26, 8δ. οὲ 
860644., 2 (ον. ὅ, 10., Αροο. 92), 23. 20, 12. Φῶ, 14. Ηος 
Ιηἰογαϑὲ συ ροθπα ἤρθη Ῥοίββί ρεῈὺ 7υ8{1{|8“π ΘΧΟΟ- 
ἄθεϑ βαϑῃβυ γα δὴ ΟΥ̓ 1115: Ὀγθοτ 11 δυο, 5] ἀσσο ας 
ἀδῃβ ΠΡ γα 49, ροίθϑὲ 6586 1ηΔ}}}18 αἰιὰπιὶ αιιδηζιηι 
ἴλοϊα ΡφΓ 86 ναϊβῃί. Ηρτε Βοζα (8ρ. ΘΙ) ΟΓΙΟΌΒΙΥ 
αἰίδοκβ [η6 (ομηδηίδίογϑ ῆο νοηΐυγα ἴο ρ]οΔα (ἢ6 
οϑιι86 οὗ ψόγκ8. “" Θυΐὰ πεο ἱπιρυ θη (βαγ5 6) δδὲ 
ν6 116 }ϑ{1ἰδπ| Ορογαπὶ 8.8 1Π|γ6 ΟΧχ δἂ ἱρβᾶ δικαμοκρισίᾳ, 
ΡῈ. αὐδηι δα ]ι8 οαῖ δνογίογε βίυἀθῖ, οἱ οπθη68 5185 
ἀδιχηδίίοηϊ βυὈ) 1 ογα !! ἢ Βιι (Π6 τηδίῖο. 18 ρυΐ οἢ ἃ 
δηοίμον ἐοούρ' Όγ ἃ Τοοϊορίδη ρογοῆϑῃοο ΒΌρουοΥ ἰσ 
Β6Ζ8, (ἰδ ρίθιιβ, οὐϊδοάοχ, δῃηά οἰοαιθηΐ (ΟΠ γγβοβίυπι, 
Ψ ΠΟ ἤοΥρ βδίθθιβ (6 φηιδάαίθ δῃα ομἶψ βδαξὲ σουτγβα. 
Η!8 ψοταβ δι (686: ᾿Ενταῦθα καὶ τοὺς ἀναπεπτωκότας 
ἐν τοῖς πειρασμοῖς διανιστήσι, καὶ δείκνυσιν ὅτι οὐ γρὴ τῇ 
τίστει θαῤῥεῖν μόνον" καὶ γὰρ καὶ πράξεων ἐστι τὸ δικασ- 
τήριον ἐκεινὸ ἐξεταστικὰν. 

ἤ. τοῖς μὲν καθ᾽ ὑπομονὴν ἔ. ἀἅ. ὍΤῇα σοπβέγασίοη 
Ὦογο 15 ἀῃουρῃς ἴο Ὀ6 ὑυποογίδίη. δοιηθ, 88 Β6Ζϑ, 
)οΐῃ καθ᾽ ὑστομονὴν ψ"ἴ1}} δητοῦσι, Δηά ΚΟρΡαΘ 18 ᾿πο] θα 
(ο ῥγϑίδγ (818 τοὰθ. Ὑεὶ 1] 4ο ποίΐ 866 ἢον ἰξ σδῃ δ6 
δἀιϊ64. [1 νου ]ά, 1 {ΠΚ, ονογίασγη (ἢ6 σοπβίσγαο- 
ἄοη οὗ (ῃ6 ψΒοΐα βοῃΐθηςο ; δηά καθ᾽ ὑπομονὴν ἴῃ (6 
86η86 οἵ ορηδέαπέζῳ 18 πατβῃ: [1 οαηηοί Ραΐ βυβραοοΐ 
(πδ΄ Βοζα᾿β (δἰ ν! ἢ! δέ] ς 8] βαππ 6 η 5 ψγΓρϑὰ ἢ 5 οὔ 168] 
ἀδοίδίοηθϑ.Ό. Αἰωΐηοῃ [88 στ ΠΥ οὐρβεγνοά, (Πδι τοῖς 
μὲν καθ᾽ ὑπ᾽, ὅκα. 18 ἔογ πᾶσι τοῖς ὑπομένουσιν ἐν ἔργοις 
ἄγαθοις καὶ δητοῦσι, Ὧο. δὸο 1 ΤΠ1688.1, 3, τῆς ὑπομέ. 
γης τῆς ἐλπίδος. Τὴ6 ψοΙὰβ ὑπομ. ἔργου ἄγαθου το 
ν΄ 6}} γοηἀογεά Ὀγ Κορρδ “ σοῃβίδῃβ νἰγίυεἷβ βι ἀϊατη.᾽" 
Δῃά [το οὔβογνοβ ἐπδῖ ἔργον ἀγαθὸν ἴῃ [ἢ6 86η86 οἵ υἱγ- 
ἐμθ οσσυτβ 'ῃ ᾧ Τίῃ). 8, 17, πρὸς φᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξ- 
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ηρτισμένος. Βυϊΐ ροΓθδρΒ (μδὲ ΡΆ58δρθ 18 ποΐ υϊίο οὗ 
1ῃ6 886 πδίιγθ. [{ 15 {γῸΪΥ τοιαῦθ ὃν τοί, 
{δ {Π6 8: ΠΡΌΆΪΔΓΙ 18 ἤθγα 0.864 ἔογ [6 ρΡ]υγΑ) ; 88 ἰηΐγ. 
1δ. 1 (ον. 8, 14 ὅς 156. 1δ, δ8. 1 ΤΏθσ88. 1. 8. ὁ ΤΏρ8ε. 
4,17. ; ψ Ὡ]οἢ 15 Πα ΘΠΕΥ {Π6 σά86 Ψ ἤδη [86 τριὲσο᾽.- 
δαἰδέν οἵὁ ΔῊΥ (Ὠίηρ' 15 δἰρῃ!ῆβα. 

Τῆρ δοηπέϊηιοηΐ Ὦογα ἱπουϊοδίθα τῇλῪ δ ΠΠυβ γαϊρα 
ἔτοιῃ ΡΙαἱ. ῬΡμαρά. 82. εἰς δὲ γε θεῶν γένος, μὴ Φιλοσοφή- 
σαντι, καὶ παντελῶς καθαρῷ ἀπιόντι, οὐ θέμις ἀφικνεῖσθαι 
ἄλλῳ, ἢ τῷ φιλομαθεῖ ἀλλὰ τούτων ἔνεκα, ὄ ἐταῖρε 
Σιμμία τε καὶ Κέβης, οἱ ὀρθῶς φιλόσοφοι ἀπέχονται τῶν 
κατὰ τὸ σῶμα ἐπιθυμιῶν ἀπασών, καὶ καρτεροῦσι, καὶ πα- 
ῥαδιδόαςιν αὐταῖς αὐτοὺς, οὔτε, οἰκοφθορίαν τε, καὶ πενίαν, 
φοβούμενοι, ὥσπερ οἱ πολλοὶ καὶ φιλοχρήματοι, οὐδὲ αὖ 
ἀτιμίαν τε καὶ ἀδοξίαν μοχθηρίας δεδιότες, ὥσπερ οἱ φιλαρ- 
χοί τε, καὶ Φιλότιμοι, ἔπειτα ἀπέχονται αὐτῶν. 

7. δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν. ΤΠ 686 ἰθΓηλ5,Ῥ 
Κυρκα οὔδβογνεθ, ἃΓδ ὨΘΑΙΪΥ ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙ8, 8η6 ἃΓΘ ἅ 
ΡΟΓΙΡἢγ8818 ἀθηοίηρ, ἴἢ6 αἴθγηδ] ἔθ! οὙ τ ΠΟ 1Π6 
1Ο.}Β Ψ1} ΘΗΊΟΥ ἴῃ (6 Κιίηράοῃμ οὗ [Π6 Μεββίδῃ. 
ἢ6 δόξα ὐτοίτιιβ ΘΧρ δίη8 ἃ δέαέξε οὗ ρἴογυ, (88 ἴῃ 

Μαῖι. 18, 42.) ἀπά τιμὴ, [μ6 ποποῦγ ἔστοι ΩΣ δηά 
“6811 (Ἡγιβῖ, ψ ῃοἢ Ψ1} 6 σοη]οϊηδα ψ] 1{. 
Τα ἰθγ8 δόξα Δηα τιμὴ ἅΓ6 οἴδη σοῃ)οϊηθά. 850 

ϑιηοηρ [Π6 ρ4588ρ88 οἱϊο Ὀγ Υείβ., Τπυσγά. 4, 17. 
«τροσλοαιβοῦσι τιμὴν καὶ δόξαν. Ταιοίδη. δοπΊη. 18. τιμὴν 
καὶ δόξαν συνάπτων. ΑτΤΙΔη. [ηα. 2. οἱ σοφισταὶ ---- 
- πλήθει μὲν μείους τῶν ἄλλων, δόξε δὲ καὶ τιμῇ γεραρώ- 
τατοι. “ΤΠ υογά. 4.,, 86. οὐκ ἀντι πόνων χάρις καθίσταιτο 
ἀντὶ δὲ τιμῆς καὶ δόξης αἰτία μᾶλλον. ΡΕΪαΐ. 6] Ε. πρὸ 
τῆς ἐν Ῥώμῃ διὰ τὸν πατέρα τιμῆς καὶ δόξης" ὅς 14] ν. 
δόξης καὶ τιμᾶῆς ἐραστὴς. 

π Οἡ (δοιὰ Ομγγθοϑί. ἢδ8 (6 [ΟἸ]οννΐηρ' ργοξοιηα ΟὈβοσνδίίοη : “Ὅρα 
δὲ αὑτὸν ὅταν περὶ τῶν μελλόντων διαλέγεται, μὴ δυνάμενον τρανὼς 
εἰπεῖν τὰ ἀγαθὰ, ἄλλα καὶ δόξαν καὶ τιμὴν λέγοντα" ἐπειδὴ γὰρ 
πάντα ὑπερβαίνει τὰ ἀνθρώπινα, οὖκ ἔχει εἰκόνα αὐτῶν ἐντεῦθεν 
δεῖξαι, ἄλλ' ἀπὸ τῶν δοκούντων εἶναι λαμπρῶν παρ᾽ ἡμῖν, ἀπὸ τούτων 
αὐτὰ, ὡς ἐγχώρει, παρίστησιν, ἀπὸ τῆς δόξης, ἀπὸ τῆς τιμῆς, ἀπὸ 
τῆς Θωῆς᾽ ταῦτα γὰρ ἐστι τὰ ἀνθρώποις περισπούδαστα' ἀλλ᾽ οὗ τοι- 
αὔτᾳ ἐκεῖνα, ἀλλὰ πολλῷ βελτίω τούτων, ὅσῳ καὶ ἄφθαρτα καὶ 
ἀθάνατα. 
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᾿Αφθαρσία ξυρρεδῖβ (Π6 ἰάεα οὗἁὨ (Π6 ἐδ] ον ἴο Ρ6 
Θη)]ογαϑά ἔγοιαῃ {Π6 ἔδνουν οὗἩ Θοά, νη δὴ δά)υποί πο- 
(ἴοι οὗ 118 θαίηρ; ᾿πρ γι ϑῃ 8016. 80 (πα 11 18 δαυῖνα- 
Ἰεηξ ἴο {π6 δηθῃοίϊοαὶ ἴθγηὶ οἵ ϑαΐην αἰνώνιον ; δηὰ 
δοές ἀδῃποία δἴθγηδὶ ἔθου. “Ἅ Αηά ἰἢι18 (οΌβογνοβ 
ατοί.) ἰ8 Βοϊὰ ουἱὐ ἴο πηθὴ (6 ορ]εοὶ οἵ {Π6ὶγ πησδῖ 
δηχίοιιβ ὑν]8}}658." 80. Ροβιἀΐρρυβ: Ὧν τοῖς θεοῖς ἄνθρω- 
πος εὔχεται τυχεῖν, Τῆς ἀθανασίας κρεῖττον οὐδὲν εὔχεται. 

8. τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας, καὶ ἀπειθοῦσι μὲν τῇ ἀληθείᾳ, 
801]. οὔσι. Αἡ Ηοῦταϊβηη. Εογ ἴὴ {Ππαΐ ἰδηρυδρα (85 
ἰ8 γα 1} πον) σἰγουπ] οι 08 γα ἔΓΘαΌΘΠΕΥ υβοά 
ὈγΥ αὐρϑίγαςίϑ, ΨΠΠἾ ἃ οοπογοία ρδγίίοῖα ρῥγθῆχϑά. 
( Γ . Τῆι οἱ ἐξ ἐριθείας 8 ἴογ' οἱ ἐρίϑοντες, ΟΥ̓ οἱ 
φιλονεικοῦντες ; ἃ58 ἴῃ ἝΟ4]. 8, 7. οἱ ἐκ πίστεως, ἴοτ οἱ 
πιστοί. ΔΗ 80 οἱ ἐκ περιτομῆς 8Π4 οἱ ἐκ νόμου. ΤΠε 
τηθδηϊηρ, (Παγοίογθ, οὐ {Π6 Ὄχργαϑϑίοη 18 οοηέθηξίοις, 
οοπέμπιασίοδ. ΤὮυΒ “ΓΏΘΟΡΏΥΪ. ΟΧΡΙΔΙη8 1{, τοῖς ἐρισ- 
τικοῖς. Αηά Βοβθηπ). Οὔβογναβ [παὶ ““ὙΠῃΘΏ ΔΠΥ πιοΓαὶ 
Ὁ8]}}{γ 18 Βροκβϑη οὗ, δοσογαΐηρ ἴο (Π6 Ηδῦτγον Δ! ΟΠ], 

[ἢ086 ΔΓ6 8814 ἴο Ὀ6 οὗ ἰῃδΐ αὐδὶ}γ ψ ῆο ἢᾶνα [ἴἴ, οὗ 
8[6 ΡΙῸΠΘ ίο [11.᾽ 

ΒΟΙΊΘ, 88 Τοϊοίυ5 δηά Μϑηοσίι5, (ὨηΚ ἰπαὶ τἢ6 
Αροϑβί[6 ἢδ5 ἤθγε γοΐδσγθοηςθ ἴο (ῃ6 Βοπιδῃ (ἢν 8ι14}9, 
88 ΘΒρΘΟΙΔΙΪΥ Ργοῆθ ἴο (ἢ)]8 νῖςβ ; 80 ἴῃ Ρἢ]]. 1, 16. 
ΒΟΠῚΘ, 1 18 8811, ργϑδοὶ) ( ἢγιϑί ἐῃγουρῇ δέγ 36. Ὑοῖ 
ἰς 866 Π}8 888 ἰο ρίνα (Π6 ψογαβ 8}1] {π6 Ἰαιἀ6 (ΠΟΥ 
11 δάιηϊ : δηᾶὰ τπδΐ δον γοΐδσ ἰο ἴπ6 Οδη 68 
Θαυδὶϊγ νι τἢ6 9068, 18 οἶθδγ ἴγοπι ἢ 6 ποχί νϑῦβϑ. 
Ι σςδῃηῃοῖ, ΠΟΓΘΟν ΟῚ, ἀοοθαᾶα ίο (ἢοβο (ομηπηοηίδίογϑ, 
848 Μδοκηιῖρῆι," νῆο οοηηο (ἢ]8 ἰο σοῃίοηςίοη δροπί 

ἑπῖίοπβ. Ἴ Ὧ6 δπε Ποῖ 1ο8] ψοΓὰ8 πειθομένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ 
βῆανν (δι 10 πηιιϑύ 4180 γϑίδνς (ο αοέϊομϑ : δηᾷ ἴο {115 
τηοβί γθοθηΐ (ὐοπηπηθηΐδίογβ, ἃ8 Κορμο, βοβοππηι., δηά 
ϑΟΒΙουβϑηον, σοηῆπθῖ. ΤΉΘΥ Ἔσχρίδιη ἀληθεία ργοδίξῳ, 

ἘΞ ες τοιρδγκβ, [παι ἐλδ οοηἰοηίἰοιθ “΄ ἈΓΘ ΡΘΥβΟῺ5 ᾿νΠ0Ὸ βργεϑὰ ενὶϊ 
Ῥυγϊηοῖμ]εθ, δηὰ γηδϊηίδίη (ἢθπὶ ὈΥ̓ Κοθὴ ἀϊδβρυϊϊ 8." ““Απὰ (Πἷδ (ἢς 
8.645) ννὰ8 {Π| νῖοα οὗ πϑὴγ οὗ {ἰὲ Πθατἤεξη8, γνῃ ἀϊδρυΐϊοι ἰΒΘμβαῖναθ 
ἰηἴο ἃ 1806] εἶ οὗὁὨ [πς ρ]αίπαϑὲ ῥγὶ ποῖ ρ]ε8 οὗἨ τῃοσδ]ν, πὰ δυρυεὰ 
ὄνεῃ ἰὴ βυρμρογί οὗ δἰ ποῖβπι." Βαϊ δυγοὶγ {}|6 «ειῦ5, νν 0 πγιιϑὲ αἶϑο ὃ6 
ΠΟΙ πλοϑηΐ, 6 ΠΟΤῈ οοηίϊοηϊϊζουϑ. ὅ66 ΕΓ͵αϑιηιδ.΄ 
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ἱεέψ, δια.» σοπηρατίηρ (ἢ6 ΗδΌ. ΠΙῺΝ [π΄ 5. δ], 8, 
8 ἴῃ Ζοἢ. 8, ὁ]. ὁ ποιῶν ἀληθείαν 18 Ορροδβαά. τῷ 

Φαῦλα πράσσοντι, ΝΜ ὮΏΘΙΓΕ 8566 ἰἢ6 ηοίφ. ΑΠπα 80 42Ζοῆἢ, 
8, 44. ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν. ὅδ66 4150 1 2οἢ. 8, 
8:, ἀπά οοηβι!ς 56ἢ]. ἴδχ. Οπ {π6 νογά ἀληῦ. ἀηᾶ 
ἀδικ., 866 {πΠ6 ποῖβ βιργὰ 1, 18. Τῆι ἀπειθεῖν τῇ 
ἀληθείᾳ ν}}} βρη! ἴο θ6 ᾿παϊβροβοά ἰοὸ ἄο ψῆδί ἰβ 
γρὶν, γυ8ῖ, οὐ νιγτίυοι8. Τῇδ 56η86 οὗ ἴΠ6 ΔηΠΠ6- 
[1.4] ψΟΓα8 18 ρἰδίη. 

ΤῊδ ἀρονα ᾿ηἰογργοίδεοη, ἰ πηυβί 4180 ΟΌΒΘΊνΘ, 8 
ϑυρροτίοαἀ Ὀγ (6 ὐτθογν οὗὁ ΟἨγγβοβί, αηὰ (οι- 
ΤΩ ΘΏΙ.8. ἊΝ 
ΙΝ} οἷν δάα ἐπα ἃ νΟΥῪ 5ϊπ}}΄ δαπεϊπιθης ἰο 

{πᾶΐ ΘΧΡΓΘΒΒ6Ω [ἢ ἢ 6568 {ΝΟ ν6Γ868 15 ἔοι ηα ἴῃ ΟΥἴδΟ, 
ΔΙΌΥ]]. 1. Ρ. 29, 2. (εαἀϊ. (14].}) ἄφθαρτος κτίστης, αἰω- 
νίος, αἰθέρα ναίων. Τοῖς ἀγαθοῖς ἀγαθὸν προφέρων πολὺ 
πλείονα μισθὸν, Τοῖς δὲ κακοῖς, ἀδίκοις χόλον καὶ θυμὸν 
ἐγείρων. ᾿ 

8. θυμὸς καὶ ὀργὴ. Ἡρδτα (ΒοΓα 18 δὴ δηδου]υίδοη : 
810ης6 [ἢ σοῃβίτιοίοη ψου]α ἤανα γϑαμγοα θυμὸν ἀηά 
ὀργὴν, ἢ 1[Π6 βυθδια!οη οὗ ἀποδώσει. 6 τηυβὲ 
{πογοίογθ ϑΌΡ0}νῪ ἀποδοθήσεται, ἰακοη ἔγοπι {Π6 γα - 
οοαΐϊηρ ἀποδώσει. (ΕἘοιπηΘηΐα5 {πη Κ8 {πὲ ἀποδοθή- 
σεται 15 Ἰεῖ το θ6 υπάεγβίοοί, ουξ 97 ἀοἴϊοασψ, οἵ 9 
βῦδι 6 (06 ἰδοϊηρθΒ. Βυΐ {Π1|8, ἐπουσῇ ἱπρϑηίουϑ, 
5668 ἰοο [γ-[δίοῃθα. οιηοϑίῃθη65 τσ ϊ ΠΙπ]86 1 ἢ 
ἢᾶνο ψείθη, 848 δὰ] 85 ἤογο ἀο0η6, 

ΤΠΘΓΘ 185 σγραί ἔΌΓΟΘ δηα ὈθδΌΐΥ 1η ἀϑϑοοϊαξϊηρ [ἢ 6 
ἴνο δγῃ8 θυμὸς ἀπ ὀργὴ, τπουρἢ (ΠΟΥ Ὀ6 βυῃποην- 
ΤΩΟῈΒ : ΠΟΣ 18 118 υπηι8.8] ἴῃ τῆ6 (Ἰαβϑὶοδὶ ψτοΓβ, 
ἔτοταη Ψῃἤοπι ΙΏΔΠΥ ΘΧΔΙΏΡ]68 ἃτ6 δάἀἀμορα Ὀγ ΕἸ8Π6Γ 
δηά Υ εἰβίοι!ῃ. Βοίϊμ {688 ψογάβ, 848 480 κότος, 
χόλος, λυπὴ, Δ οἴποῖ ΚΙηάγρα δγῃ8, ΓΘ θδγηθα! Υ 

Ἔ Τὺ πρᾶν, πόννενοσ, (ἢ 6 ΖΆ,} 6 ἱπιογτργειεὰ Ὀοϊἢ οΥ̓͂ οοπέθπ» 
δἰοιιβῆθεδ, ΟΥ̓ ΠΟΠΓΌΙΏΔΟΥ ἐῃ ορὶπίοπβ, δῃὰ οἵ αἀἰδοδεοαϊεηθςε ἵπ Ῥσγαο- 
ἐΐοα; βἷ'ποθ οἠβ ἰεδάβ ἴο ἴῃ6 οἴπεγ; ἃ αἰϊβροβιτἴοη 866 Ππὶ8 τηϑδηῖ ὁΐ 
ἐἰϊδρυϊκηρ αηα σοηίεθιίηρ δθους νν δϑῖ 15 οοτητηδησδα δηά τνῃαδὶ ηοῖ, 
ΓΑΙ ΘΙ ΤΠδη οὗ ΔρρΊγἱηρ᾽ δ  ΕἸΥ ἴο 018] νι δὶ 1 δοκπουν)εάρεα ἴο 
86 δηϊοϊηρί. 

1 Ὀοασατγί ρα, νὴ ἢ ργεδῖ ργο  Ὀ ΠΥ, ΒΌΡΡΟββϑ {1)}15 Ἔχ ρσοβδίΐοη 19 
Ὧδ Ὀοττοννεά ἔγομ ΡΒ, 78, 49. ἐξαπέστειλεν εἰς αὑτοὺς ὀργὴν θυμοῦ 
αὑτοῦ, θυμὸν, ὀργὴν, καὶ θλέψιν. 

ΨνΟΙ.ν. 28 
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ἀϊϑουβθο Ὀγ {6 ϑεῖιοὶ. οἡ Ατὶβίορι. ἤδη. Ὁ. 95. 
ἀ. Κ΄. εἀ. Βτυηκ., δηὰ ὈΥ ΕΘΠΟ οἡ {Π|8 ρββᾶρα 
366 4530 [6πηθρ. ἴῃ νος. ὙΠ6 ἀῦονθ {00 ὺ [6ΓΠῚ5 δΓό 
ἐπ ᾿ι86 ΒΥ ποηγίηοι8, Δη4, ΨἤΘη Ὀη! 6, ΔΓΘ ΤΊΟΓΘ 5]9- 
Ὠιἤσδηϊ [ἢ Δ οἰΠογ τ όου]ὰ θα δἰοῃθ. 

9. θλίψις καὶ στενοχωρία. Θλ. δηὰ στ. ἃ΄Θ6 ὨΘΑΥΙΥ 
ΑὐΔὰβμολανενκι «πουρῇ τΠ6 Διο Γ 18 ϑ} ροβθα ἴο θ6 
ἴΠ6 πΊοΓα βρη ῆσαηί ἴθγπ. ὍΠ6 ΌγιηῈΓ ΡῬγορουὶυ ἀ6- 
Ποία8 ἃ ὀγιμδὶηρ᾽ ΟΥ δημοοπκῖηρ ; δῃηὰ {Π68 ἰδί(εΓ α δεὶπ δ 
παγγοιυοα {07 γτοοηι. Βαϊ ψοτγαϑβ οὗ {Π|8 βογί ἅγθ, ἴἢ 
411 Ἰαπριιαρα8 (85 {π6 ΗδΡ. ἸΤΎΣ, σηριυδέα, αηρεϊεῆ, 
δς.), ἰΓδηβίθγγθα ἰο {π6 ηιῖπά,, δῃά ιι86ἀ ἢρσυγαίνεῖν ἰο 
ἄἀεηοίο δἰ ςοιίοη, ἐγ δυ]αἰίοη, δηρι 8ἢ, ὅς. ἘΧΑΠΊρ[68 
ἴη ΔΡυΠάδηςΒ γα ΒΡ] ἰοἃ ὈΥ (Π6 ῬΠΙ]οΙορὶςαὶ (οηι- 
τηθηΐδίοιβ ; (0 ψῇῃϊοῆ 1 δάὰ Ασίοπι!ά. 2, 61. θλίψεις 
καὶ στενοχωρίας σημαίνει" ὃς 8, δ7. θλίψεις καὶ στενοχα- 
ρίας. Κορρδ {810 Κ8 ἴΠ6γ 185 ἃ βδυρδυάιίοη οὗὨ συμ- 
βήσει. Βυΐῖ 118 866Πὴ8 ἴοο ΔΓΡΙΓΓΑΓΥ. [{ 15 ἸΠΟΓΟ 
οογγοοῖ 0 5ΌΡΡΙΥ ἐστιν; ἃ σΟΠΊΏΟΠ 6]}1ρ515 ἴῃ {Π|6 
ϑογιρίαγοϑ ἀογινεα ἔγοτι ἃ 31:1} 8Γ οὯ6 ἴῃ τ1ῃ6 Ἡφῦγον 
ψοτὰ ΠΡ. Τῆθ Ομ β81: 00 ἢ885, 1ἢ {Π18 σάϑ6, 48 [1ἢ 
ΤΏΔΗΥ ΟἸ 6 Γ8, στοδί ἵογοθ δηά Ὀαδυίγ. 

9. πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου. ᾿Γ 8, ἴοο, 185 (πουρῆςξ ἰὸ 
86 8 Ηεθγαίβπ,, ἅκα 6 ἘΘΊΝ ὯΡ5 5; 88 ἴῃ 13. 1. 
Αοῖβ 2, 43. 7841η681, 21. ΕΖ. Φ7, 18, 47. 9. 2οἢ. 1, 
14. Βι} 1 {Π1πκ (ἢ6 ΑΡροϑῖ]β .868 {Π6 ΘΧρ τ βϑίοη 88 
Ὀεϊηρ᾽ ΠΊΟΓΘ ϑηογρϑίϊοαὶ. [Ι͂η κατεργαδομένου {ἢ6 ῥτγα- 
ῬΟΒΙΌΟΙ 15, ρΡοΓΠΔρ8, ᾿ηοηϑῖνθ. Οη ᾿Ιουδαίῳ τε πρώ- 
τον καὶ “Ἑλληνι 866 {ἢ6 Ὠοΐα Ὀη 1, 10. 1ἰ τ ΑΕ ΡΣ 
“ δοίῇἢ οὗἩΙ6 Ψεἐνν (απὰ πὶ ἤγβι), δηα ΠΚονβα οὗ 
(Π6 Οτοοῖς." Βυ Ἑλληνι15 τἸηϑδηΐ ΟΘ΄ ηέϊθ. ὅδο ποία 
ΒΌρτα, δηὰ ζ48ρ15. ““ Ηδγα νὰ ἢανα (8αγβ Ὠοάάτ.) 
16 ἢγβί Ὄχργβββ τηθητοη οὗ {π6 ἐὔειυϑ ;᾽ δηά, [ πγυϑὲ 
δά, (Παΐ 1ξ 15 ᾿Ιτοάυσοα ψ 1 δαπηίγα]8 δά άγθββ : Ὁ 
4ᾳ. ἀ. ““ ποῖ ΟἿΪΥ οὗὨ (Π6 Ψενγ8 (οὗ ψἤοπὶ ἴ δπ ὨΟΥ 

ἈΞ ΕΣ Βονανοῦ σα ηε8 ἴοο τηυοΐ : δῃὰ Ὦτγ. οϊδάτϊ ρα 885 δοιεὰ 
ἰηὐυάϊοἰουβῖγ ἴῃ δἀορίϊηρ' [ἢ 6866 δ Ὀ016[168 ᾿ΏἴῸ 1γ18 ραγαρῆγαβθ.Ό τ 
1 50 Τπεούθογοῖ : Οὐχ ἁπλῶς τοῦτο τέθεικεν, ἀλλ᾽ ἵνα τούτοις τὸν 

᾿ δξῆς συνυφήνῃ λόγον μέλλει γὰρ τὴν ᾿Ιονδαίων λοιπὸν εἰσφέρειν 
κατηγορίαν. 
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βροακίηρ), θυιΐ αἷἶβο οὗ {π6 δ ηι1168." [Ι 15 ψ6}} ὉΒ- 
βεῦνοα Ὀγ Οὐοῖ,, (δὲ “845 {πΠ6 Αροβέΐβ Ὠδά βεϑίογα (νυ. 
1,16.) 86ῖ (ῃ6 ώενβ ἢγβί ἴῃ ρυιν! 6 ρ68, 80 4065 6 ΠΟΥ͂ 
Ρίαςα [ἢθπὶ ἤγϑι 1η ριιη!]8Ππηθηΐ ;Ἐ 51η66 1ἰ 15 διιῖ τϑᾶ- 
ΒΟΠΔΌΪ6 (Δὲ ἣἢρ Ψψῆο διῇ τροθινοα τποσγρ, 6 ΠΊΟΓΘ 
Ρυπίϑη 64, 11 818 σρηδαςοί 8014 ηοΐ )6 σοτγεβροηάθης 
ἴο 15 δανδηίαροβ." (Οὐἴήρατα [Κ6 12, 47. ΤΠ θο- 
Ῥηγίδοῦ ἤρα δρίϊγ οἰΐθϑ ϑ80Ρ. 0, 7. Δυνατοὶ δυνατώς 
ἐτασθήσονται. 

1γ. Μδοκηϊρῃξ ψ}6}} τϑηασκβ, “ἰἢδὶ [Π6 Αροϑβέϊρ, 
ὈΥ υδίησ (Π6 πηοϑὲ βξηθγαὶ δχργθββίοῃ ροβϑιῦ]θ, δυοῦῳ 
“οἰἑ οὐὗἩ πιαπ, 84 ὈΥ ἰνίος Ἰηἰγοάμοίηρ {Π6 αἰδβέγιθιι- 
(Ἰ0ὴ ΟΥ̓ ὕδιυ δηάὰ ΘΟ θεῖ, ψηϊοἢ, δοοοτάϊηρς ἰο (6 
1685 οὗ (6 {6 ν8, σοιργθῃθηαἀδα 84}1 τηδηκιηά, (566 
Εοι. 1, 16. ηοΐο 8.) 1.48 Ἰξίξ 18 γεδάοσ 0 γοοῇ) ἴο 
ἀουθὲ (παΐ ἢ ἰᾳ ἀϊδεουγδβίηρσ οὗ ἐλθ ἡμάρηιοπὲ οΚ᾽ αἱ 
φαέϊοης, οὗ Ἡραϊῃθη59, 45 νν6}} 45 οὗ .6ν.8 δῃὰ (ἢ σὶ5.- 
(ἸΔῃ8 ; 850 (Πδ ηοΐ ΟὨΪΥ ψἢδί ἢρ 88γ8 οἵ ἐλθ ρωπὶδἢ- 
σηοηΐς, Ὀὰϊ ψηδί Π6 88γ8 οἵ ἐδ γϑισαγβ8 ἰο 6 ἀϊπίγὶς 
θυίξοά δἱ (δαὶ ἀν, πηυϑὲ 06 υπάοτϑίοοά οὗἉ (Π6 7εανς 
ἐλοηδ, ἃ8 ΜῈ} ἃ8 οὗ (ἤοβθ ὙΠῸ δᾶνθ δη]ογϑᾶά (ἢ ν6- 
πρῆϊ οὗἉ γονοϊδιοη. ἢ 

10. δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνης Α ΡΟΓΙΡΉΓΑΒί5, ἴῃ 
ὙὨϊοῖ (μ6 ἢγθε νοὸ [οΓΠῚ8 ΔΓΘ ΒΥΠΟΏΥΠΊΟΙΒ; (ἢ 6 
Ϊαϑί, ΌὉΥῚ ἃ ςοπμπιοη ΗἩδΌγβίβπι, ἠδηοίαβ ἔθ] οἱ γ οὗ 
ΘνΘΓῪ Κιηά, δπὰ ὃν ΨὨϊοἢ [Π6 ροββοββίοη οὗ (ἢ δῦονϑ 
τηϑηεοηοα Βοποῆί(β 18, 88 1{ Ψ6Γο, ογοιυπεά; τι γἱηρ' 
48 Οτοῖ. δῃηά Μρηοοςοῆ. οὔϑβογνθ, [ἢ8 απἰπίοττυρίοα 
Ῥοβϑαβϑβϑίοη οὐ ἰδῆ, θιμρ ἢ δία} ἰογπιθά, “ 1Π6 
Ῥθᾶςα οἵ Οοἄ." [1π {15 νίενν, ΟΠ γγβοβίοπι ἢδ8 [ἢ 6 
Το] ον ίηρ θϑαιι] γοθοίοη8 : ᾿Ενταῦθα μὲν γὰρ ὅσα 
ἄν τις ἔχη καλὰ, μετὰ πολλών ἔχει ταραχῶν ἵ κἂν πλού- 
σιος ἡ, κἀν δυνάστης, κἀν βασιλεὺς, κἀν μὴ πρὸς ἕτερον, 

Ἐ 80 Ποάδάπάρε; ψῖιο Οὔδογτοβ, πα ““[Πεῖγ δεΐηρ, ἰγαϊπεὰ ἂρ ἴῃ 
4: Κπον εαρεα οὗ {Π6 ἰτὰθ γε ρίοη, ἃπὰ πανίηρ ΟἸγῖδὲ δηὰ ἰγΐ8 
Αροεῖϊεβ βγϑὶ βαηΐ ἴο ἰδδῖω, ν1}} ρίαςθ {ποτὶ ἴω ἰδ 6 ἔογοιωοδὲ γϑρῖκ οὗ 
46 οΥὐλΐα19 τ ΠΟ ΟὈΘΥ͂ Ὠοϊ ἴἰ6 {τυ ἢ." 

1 ἸἈεδὰ πολέμων ἔχει καὶ ΤΑΡΊΧΟΥ: πολέμων 8 ἰουηά ἴῃ (δα 
τηολτρίη, δηὰ σομλῦερμμοα Ὁγ ΤΠΟΟΡΆγδοῖ, Ὑῇδ καὶ νγχὰ8 δυβογρεθα ἴῃ 
ἔα χει ῥσεοοδάϊῃρ. 

2842 
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πρὸς γοῦν ἑαυτὸν διαστασιάξει" πόλλακις, καὶ πολὺν ἐν 
τοῖς λογισμοῖς ἔχει πόλεμον" ἐκεῖ δὲ οὐδὲν τοιοῦτον, ἀλλὰ 
πάντα γαληνὰ, καὶ ταραχῆς ἀπηλλαγμένα, καὶ γνησίαν 
ἔχοντα τὴν εἰρηνὴν. 

11. οὐ γὰριἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. ΗΪβ 
δηἀ {π6 σορηδία ἴοΓ5 προσωπολήπτης, ὅζο. ψὨ ΟΝ ΔΓΟ 
ἐοταιοά ἔγοιαι {Π6 Ηδερ. ΣΘῸῺΘ 5, ᾿Ἰηἀϊσαίθ ἃ ργοίοσ- 
ΘΏςΘ βῆδ νη ἴο ΔΠΥ ΟἿΘ ἴῃ Ἰπαρπηοηΐ, Οἢ δοοοιιηῖ οὗἁ 
οχίθγηδὶ διἰνδηΐαροβ, ἰο (ἢ6 πορίοςοις οὗ δηοίμογ νῆο 
ΡΟβ865868 ποῖ ἴπ086 δανδηίαρεβ. (Κορρβ.) [τ 4150 
(48 Ἀοβϑηπι. οὔϑθγνθ8) ἀθηοίθβ [8 δανογίηρ ἴο ἀτΐ 
ἐῤξίησ Ἔχοορὶ ψῇῆδί 48 ἴο ἀο ν1}} {Π6 σᾶ86 θαίογα ομθ. 
Ῥενβοης (ἀσοοτάϊης ἰο Βαζα ἃρ. Μδοκῆῃ.) ἃγϑ 6}, ἃ5 
ἀἰδεϊηρσυ βηοα ἔγοπι ὉΠ6 δποίμθς ΒΥ {Π|6 1 δχίθγῃαὶ 
αι1.8}11165, {Π61Γ σοπηΐίγυ, ΚΙπαάγρα, β6χ, ἀϊρηϊίγ, οΟΠςο, 
ΘΔ] ἢ), δῆ ργοίββϑίοη οἵ σγεϊρίοη. θϑοααγι ρα ραγὰ- 
Ρἢγδβθὺ {189 “ [ἡ ραβϑίηρ [ἢ6 ἢηδὶ βθηΐθποθ ἢθ 15 
ἀοιοτηϊηοά ΕΥ̓͂ (Ποῖν γθᾶὶ σπαγδοίογϑ. ἢ “ Αηὰ (ἢ]5 (Π 6 
ὈὈΒΟΓΨ68) ἰ8 ΝΕΙῪ Οοηβίϑίαης ΨῚ ἢ Δ ΠΏ ΘΑ} 1} ἰπ 
ἀϊδιγιθυϊηρ δἀνδηΐασοβ δηα ορρογίπηϊ 68 οἵ 1π|- 
Ῥιονθπιθηῖ δοοογάϊηρ' ἴο (ἢ 6 ΒονΘΓγοΙρ ρ]θάβυγα οἱ 
[Π6 στοδί 1 οτά οἵ 4]}.᾿" 
Οη {6 δεπέμμθηξ ἤδθγα ἱησυϊοαίοα Κορρα τγοίδιβ ἴἰο 

8, 4290. Α-ςἰβ 10, 84 ἃ 85. Ερῆι. 6. 9. 1 Ρεῖ. 1---17. 
(οἱ. 8, 25. Ὠουί. 10, 17. ὦ (τγοη. 19, 7. 81. 8. 

ὙΠΟ βροῦμε οὗ {{π|8 νυν οἷς ραββαρ 18 ἰγβοθά ουἱ ἴῃ ἃ νΕΥῪ τηβοί ον 
ΤΏΔΠΙΗΟΥ ὉΥ ΟΠγγδοϑί,, νυῇοθα τηδίευ, 88 δογιρεὰ Ὀγ ΤἼθορηγίαςι, ἷ 
ν}}} Παρὰ βυὐ]οὶῃ : 

Σκοπός ἐστι τῷ ᾿Αποστόλῳ δεῖξαι ἐν τοῖς ἑξῆς, μηδὲν ὠφελοῦσαν 
τὴν περιτομὴν, μηδὲ τὴν ἀκροβυστίαν βλάπτουσαν, καὶ εἰσαγαγεῖν 
λοιπὸν τὴν πίστιν δικαιοῦσαν τὸν ἄνθρωπον" τοῦτο γοῦν ἔχων σκο- 
πὸν, προδιασαλεύει νῦν τὰ τῶν Ιουδαίων. Καὶ ὅρα σοφίαν" διηγεῖ- 
ται τὰ πρὸς τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας, καὶ ὅτι ὁ κόσμος πεπλήρωτο 
πονηρίας, καὶ ὅτι κολάσει ἦσαν ὑπόδικοι, ὁ Ιουδαῖος πρῶτον, καὶ ὁ 
“Ἕλλην. Λαβὼν δὲ ὡμολογημένον, ὅτι κολασθήσεται ὁ “Ἑλλὴ» ἐπὶ 
τοῖς κακοῖς) ἀπ᾽ αὑτοῦ κατασκενάξει, ὅτι καὶ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς τιμηθή- 
σεται. Ἑὶ δὲ ἀπὸ τῶν ἔργων ἡ τιμὴ καὶ ἡ ἀτιμία ἔπεισι, περιττὸς 
λοιπὸν ὁ νόμος καὶ ἧ περιτομὴ" καὶ οὗ μόνον περιττὸς, ἀλλὰ καὶ 
πλείονος κολάσεως τῷ ̓ Ιουδαίῳ πρόξενος. Ἐὶ γὰρ ὁ Ἑλλὴν διὰ τὸ μὴ 

Ἐ Τ νου] τοδὰ διστάδει: [0Υ διαστασιάξειν ἰδ ΟὨΪΥ ιἱϑεὴ ἴῃ 8δῃ 
αοἰΐυε δεη86; ν᾽: ἢ νν1}} ποῖ δυϊϊ πογα. Νδγ, {Π6 οιηδηθδιίοῃ ἰδ οθῶς- 
Βειιοὰ Ὁγ Μαῖίϊ. 14, 31. ἴο ν]ο ( Ὠγγϑοδίοσῃ [85 ἤεσὸ ἃ ζεΐδιδηοο,. 
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ὑπὸ τῆς κτίσεως καὶ τοῦ φυσικοῦ νόμον παϊδευθῆναι, κατακρίνεται" 
πολλῷ μᾶλλον ὁ Ἰουδαῖος, μετὰ τούτων καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ γόμον 
παιδαγωγίαν λαβὼν». Σπουδάϑων γὰρ δεῖξαι, ὅτι ἡ περιτομὴ οὐδὸν 
ἰσχύει, ἀνατρέχει εἰς τοὺς ἄνω χρόνους, καὶ δείκννσιν, ὅτι οὐδὲν ἦν 
τὸ διάφορον “Ἕλληνος θεοσεβοῦντος, καὶ ἀγαθοεργοῦντος ἸἸουδαίον. 
Εὶ δὲ πρὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας, ὅτε μᾶλλον ἤνθει τὰ ᾿Ιονδαΐκα, 
οὐδὲν ἦν πλεῖον τῷ Ἰουδαίῳ, πολλῷ μᾶλλον ὅτε ὁ νόμος ἤργησε. 
Ταῦτα δὲ βούλεται, ἵνα καταβάλλῃ τὸν τύφον τῶν ᾿Ιουδαίων, μὴ 
δεχομένον τοῦς ἐθνῶν. ᾿ἘἘπειδὴ δὲ ἄπιστον ἐδόκει τὸ τιμᾶσθαι τὸν 
᾿Ἑλλῆνα, μὴ νόμον μὴ προφήτων ἀκούσαντα, κατασκευάθει τοῦτο, ἐκ 
τοῦ ἀπροσωπόληπτον εἶναι τὸν Θεὸν. Οὐ γὰρ πρόσωπα δυσωκεῖται, 
ἀλλὰ πράγματά, φησιν, ἐξετάδει. "Ἐπεὶ τοίνυν ὁ Ἑλλὴν οὗ διαφέρει 
τοῦ ᾿Ιουδαίον ἐν τοῖς πράγμασιν, οὐδὲν κωλύει ἐπίσης αὑτὸν τιμηθῆ- 
γαι. “Ὥστε μὴ κατακαυχῶ, ὦ Ἰουδαῖε, τοῦ ἐξ ἐθνῶν, μετὰ τὴν τοῦ 
νόμου ἀργίαν" ὅπον πῆς ἤνθει τὰ σὰ, ἱσότιμός σοι ἦν ὁ ᾿Ἑλλὴν, 
τὸ ἀγαθὸν ποίων. 

12, ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως κι ἀ, Τῃ {ἢ 
δηᾶ {Π6 ΌῸΓ [Ὁ] ον ηρ νοῦβθβ (Π6 Αροβίϊθ γϑίονββ 
ΔΏΟΓΒΘΓ δχοθρίίοη ἰδ Ὀγ (6 Οφηξίίος, ἃ5 1 {Π6 
7Ζυάρπιοηΐ οὗ (Σοἀ νοῦ υη]8ῖ, δίῃοα {ΠῸῪ {ΠἸ6ΙΏΒΘΙν 5 
Κηον ποίῃίηρ οὔτ Ἰανν, 88 Ὀδίηρ ρίνοη ἰο {π6 Ψψ6νν8 
οἷν. ΗΒ ΠΟΥ͂ 6 ΊΠ668 (ἢδί (Π6 σοηάδεοηηηδίίοη ΟὗΠ6 
(θη {1168 18 1υ8{, Βίποα, 1ὴ (Π6 Πινίης Ἰυάρηηρηῖ, [6 ΓΘ 
18 ΠΟ τοϑρθοῖ ἢδα ἰο ἀποιυίορασο 9. ἐδθ ]οϑξαὶς ἴαιυ, 
θυΐ ἰο οὐδαϊθηοθ ἐο ἰαιτυβ ἴΔ ΚΘ σϑηθγα !γ. (8566 νογ. 
18.) Τθοη ἢ βιιθννβ (δῇ 1ῃΠ6 (ἀθη11168 σα ποῖ 
Δτοροίδον ἀσβιιαῖθ οὗτπα Κηον]εαρα οὗ αν, (.. 6. (6 
αν οὗ παίιγο,) δῃὰ (ἢ18 6 ῥγονθδ ἔγοπη ἰδ ἰθ5{1- 
ΏΟΠΥ Οὗ {Π6ῚΓ σοῃδβοίθηοθ. ὅθα νν, 14. 1ὅ. ϑρς γανὶ 

Τῆς ψογὰ ἀνόμως 8 ΘΓ ιι86ἀ 1ῃ ἃ 86η86 ἔουηά πὸ 
ὙΏΘΓΘ 6186 ἰη δου ρίαγο, δηαὰ ν ΎῪ σάγοὶν 1η (Π6 (]45- 
8ῖσα] ὙΓΙΘΟΓΒ, γ1Ζ. ποί “τη υἱοίαξίοηῃ, οἵ ἂν, ὉὈι ἄνεω 
γόμου, τιοϊέἠοιιὲ α ἔαιυ, ἰϊπουῦ (ἢ6 Κπον]θάρο οἷ, οΓ 
οὐ! ραίίοη ἰο, ἃ ἰανν.Ἐ Βυΐ {π6 ᾳυσδίϊοῃ 18, ὙΠ ΊΠ6 Γ 
6 ΔΓΘ ΠΟΙΘ ἴρ ἰηἰογργοῖ ἀνόμως οὔ {πΠ6 ἕαιυ ἕη σοπογαΐ, 
οἵ οὔτμ6 ἑαιυ οὕ" οδε5. Τῇ ΟΥ̓ πῖον ταοάθ 15 δἀορίοά 
Ὀγ Ἐγαβιη., ατοίυβ, οἷν ΕὩρ]15}} ἰγδηϑἰδίουβ, Μθηο- 
οἴτι8, ΤΑΥ]ΟΓ, ἐροτνα ρ Κορρθ, Ἐοβθηηι., δηά 
{18Ρ18, ὙΠΟ Θχρίδίῃ 11 οἵ “"δὴγ ροβί(ινα ἰδὺν οἵ σϑνοΐα- 

ἈΞ ΟΥ̓ {8 εἰρη βοδίίο ΟὨΪΥ ΟὨδ Ἔχδιωρὶα 88 γαῖ Ὀεοη δαἀδυοςοά 
ἔγοτῃ ἃ Οαβϑίοδλὶ διιΐμογ, πδηλθγ, ἔγουχ [δοὺς Ῥαηθρ. 94. (οἰϊοα Ὀγ 
Αἰδεσγῖῖ ἰῃ Ο]ο88.}) τοὺς Ἑλλῆνας ἀνόμως δῶντας καὶ σποράδην 
οἰκοῦντας, ἱ. 6. εοὐἰξδομέ ἰαωδς νὮδτα ἢθ δεεῖὴϑ ἴο ἰἰᾶνθ δὶ ἴῃ νλενν 
Τβιογά. 1; ὦ. ; 
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τοη οὗ αοὐ."" Μεαοκηίρης γοηοΓϑ. “88 ΠΊΔΠΥ 88 
ὅανϑ βίπηθα ψίπουΐ τονοδείοη. ' ὙΠῸ ᾿ατίασ 15 β0- 
Ῥογίθα ὈΥ δβοηὴθ δηῃοίθηΐ (ὐοιηπ)οηΐαίογβϑ, δη τΟΓῈ 
πιοάδιῃ ΟΠ 68, 85 ΡΙ5οδίοι, ΗἩδπηποηά, Κ᾽ ἢ γ, ΓΟ Κο, 
Ποάάτ., ἀηὰ ϑοῦϊουβ. Βγ 186 ἀγίϊοϊα ποῖ θείπρ τι8οἀ 
πῃ [Π6 διε μοιῖςαὶ οἰδυβα, ομα νου Ὀς ἂρί ἴο 80Ρ- 
Ῥοβ6 1Πδὲξ ΟὨΪΥ ἐαι ἰῃ ροηθγαὶ ΨΘΓΘ μηοδηΐ. “Βαΐ (0 
186 18 ψοτγάβ οὗ Μζ. 5]446) 6 νεγὺ αἰ ἴἶου φιοϑίίοη 
ἉΓΪΒ65 ΓΕΒρΡΘΟΙηρ {86 ὑ86 οὗ [6 νογὰ νόμος 1η [}18 
Δη4 οἴδοῦ δρίβ|168.ὙὨ 10 οσουγβ βοῃλθί! πιὸ ἢ, δηά 
βουῃοίϊπηθ8 Ποὺ ἘΠ6 ἀγεϊοϊθ, δηὰ ψν οδηποῖ βὺρ- 
Ροβα {παῖ (Π͵5 νι δι ]ο ἢ )͵ὲὰ8 δ οροίμογ ψτῃουΐ ἀ6- 
801, ΘΒΡΘΟΙΑΙΥ 848 ἴἰ 15. οἴθῃ οὐβοσνοὰ ψ ἤθη ἴπ6 
ΜΟΓ ἌΡΡΘΑΙ8 ἔνίσα ἴῃ 1Π6 β8π|8 Βαηίδῃσε. Νὼὺ ρο- 
ΘΓᾺΪ ἀπέ οη, πονγανογ, ἰῃ {6 β6οῆ86 ΟΥ̓Ὦ5 ψοζγά, 
ὈΠῸΣ τῆ686 ΑΙ γθης᾽ οἰγοιηβίδποθθ, ἢ85 δι δδγῖο 
Ῥδθῃ ἀθίθγπ) παίοΥ τιδυκοα οιι.---Ἴδὲ. 16 88 θθθῆ 
ΒιρρΡοβοά ῃδὲ νόμος, νους 1ῃ.6 ΔΓΕ 16]6, ΤΏΔΥ αἰ νσαγα 
6 τοΐεγγθα τὸ αν πῃ βοηθσγαῖ, 1. 6. 10 δὴν Κίπά οὗ 
τονεἰδιοη οὗ {6 Πινίηθ ψ1}}, ψΠΘΊΠοΥ ὈῪ παίαγαὶ 
50 ΘΒ. 105. ΟΥ̓ ῳ ΘΧΙΓΔΟΓΪ ΠΔΓΥ ΠΊ6ΔΠΒ ; δηὰ {δαῖ, ψίἢ 
186 δυίῖοϊα, 11 βίρῃῆθβ (Π6 76 ]8ἢ ἰδ, ἴῃ ἢ 016 οἵ ἰμ 
ρατί. Βαΐ, ἀνθῃ δα πρ' πὲ {Π6 ψοτγα 18 σᾶ ρ4]6 
οὗ {π8 ἔογπιθγ οὗ [ἢ686 βϑιρῃϊμποδίίοηβ, {π6 διίθηςινθ 
τοδάδγ ψ1}} ἥηἃ πιδηγ ρᾶϑβαροβ, ψῃϊο ἢ6 Ψ1}} ποι 
ἴον ΒΙπδ6᾽  ἃ5. ἔΠ6Υ οσσιν, ἴο ψὨϊσἢ ἘΠ5 ΒΟ] αἱ ἐβ 
ἢοΐ Δρρ]ιςαῦ]6. δὲὲ Γῇ. 7., εξ, φάϊγ, [ἃ ἴα τῇς 
οΡρίηΐοη οὗ ἃ ῥργοΐξουπα βοβοίδν, 7 (μα. {Π15 γογὰ αἰνγαυϑ 
δὰ ἃ τϑίθγοησθ ἰο 116 δεν ἢ αν ; ἐδδὲ ΨΏΘΏΘνΟΣ ἰδ 
5 υϑ66 ψΠἢ {π6 αὐοῖα 10 δἰ σα 8βα ἐπ τ οἷα ἴδν, 
ποτὶ δηα σογοιηοηΐα!, δη ἰἢαὶ ἩΝΘῊ ἴ Ὁοσιγ5 ν τἢ- 
ουξ (ἢ ἀγίϊοϊθ, (ἣὯθ τοσΑ] ἰανν δίοπμο ἐβ αἰϊπἀθᾶ ἴο : 

Ὁ «7ηχαί ὃγ νόμος (ἐγ Κορρε) ἰδ δεζε ἰο ὃς υπμεγαίοοί ποῖ αν 
ἔαιυ, ϑυςσῖ 88 ἱμιϊη8, Ὀυ1 Πὲυὲπε ἰαιοδ, δηὰ παι [686 ΝΕΓΘ ΩΣ 
ποῖ ἐν παέιτο, Ὀαΐ ἴῃ δοῖβε οἰ νγἂγ ἴο οεογξαϊ ῬΟΓΒΟΣΒ; οὗἉ ο] (9 
ἴς 2 τνθ, πον ὉΥ (δ Ἀροβϑίῖοβ. ἴἰὸ ἴῃ6 Οδηϊῆδθ αἷϑο, αρρέασβ ἤροια 
γ6Γ. 15. γῇ εγα ἰἴ ἰδ δα ἃ ἔθνη οὗ νόμον ἔχουσι : 88 α͵50, Οη ἴδε Οἴδον 
Πδηΐ, τῃαῖ ὈΥ νόμος ἴ8, 88 ἰῃ 411 ῬΔῸ 6 ἀἰϑοϑθγθοθ, 90 ἐπ {{νὲ8 ΕἸ ρμέΞτίε, 
ἴο Ὀδ ὑπο ποῖ οἷν 6 Μοβαὶο Ἰαννθ, (81}}} [685 ΟὨΪΥ {ἰπ τέέκαὶ 
9π65,) δὰϊ ἴπὸ νος ὈοαΥ σὲ ἴΠ6 γῬτεοορίβ δηὴ ἀοοίεἶμεβ οοπαἰβεὰ 
ἴη αἴ τὰλο Βσοΐε οΓ ἐπε Θῖα Τοηανιεηὶ, ΜἸΗ ἀρροθδὺ ἤοι 8, 19.᾽" 
1 Βίδῃορ Μιαάϊείοη οὐ ἴῃε ἀτεοὶς Ασίο]ο. 
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δχοθρί, ἱπδοορα, ἐῃοθ6 ἰμϑίδμοος ἴῃ ψ μοὶ (86 σοη- 
ϑύγυ 0 18 ἴο θ6 ΟἴδΟΥΨ 86 δοσουῃίοα ἴον Ὁ 488 
188856 οὗὁἨ {88 ατοοκ ἰδῆσυᾶρο. Βυΐ (Π6 ὀχοθρίοῃϑ 
816 830 ΒΙΠΊΘΓΟΙΒ ἐπαΐ 6 4ο μοί ἢηά τηιςἷ 5διἰ8ΐλ 6» 
οι ἴῃ {Π||8 τ]6. Ἔνοῦυ Ογθοὶς βομοίαε Κπονβ (πα 
[6 ἀγίίοἶθ 15 βοιηθίϊηθ8 ἰῃηβϑαγίθα του (0 τγηδεὶς ἃ 
Τοίδγθῃμοθ (ο {π6 ργϑνίοῃβ υ86 οὗ (με ποτά, σίτου 
Τοραγ [0 8Υ Ῥϑου δῦ Βρη56; δηα ὙΠ} γρϑρθοΐ ἰο 
ΠΟΙ ἴῃ ΓΟΩ ΘΗ, 118 ἸΏΒΟΓΕ ΟΠ ΟΥ ΟἸϑβίοῃ ὈΘΙΌΓα 8 
ὨΟῸἢ βοΟνΘΙΓΠΘα ἸΏΔΥ ἀσρθμα Ὡροἢ [118 πους 0 Οὗ 
οὔ ϑϑίοη Βαΐοσο (6 ψονογηΐηρ ἢουη, δηἀ νὶος γοιβᾶ. 
ρα Ὦτσ, Μιάαϊοίομ᾿ 8 ἰραγηρά ἰγϑαίΐ89θ οὐ ἴἢ8 ατθοῖ 
ἈΓΠοΪ6. (οι. 8, Ρ. δῷ. 69.), ψΈΘΓΘ τηϑηΥ οἴδοτ Ρφου]ῖ- 
ΒΓ (168 ΤἸΏΔΥ Ὀ6 ἔουπᾶ, [{ 18 ργοόρδῦ!6 ὑπαὶ νόμρο, ἴῃ 
ΘΝΘΤῪ ᾿πδϑίϑηςθ, Γοίργθ, αἰ γθοῦ Υ ΟΣ ᾿ηἀ γθοῖ]γ, ἰο {ὰρ 
Μοβαίς ἰαὺν; δηά [ἢ {86 τ86 οὗ {8 δγίῖςϊβ ῥγίποὶ- 
ῬΑ} }Ὺ ἀδρθηάβ οἡ (ἢ ζοηϊυβ οὔτ 6 γϑαὶς ἰδηχυδρο, 
Ὑ ΒΙΟἾ ΤΏΔῪ ὯΟΓ δἰ ψαγβ Ὀ6 {ΠΟΓΟΌΡὮΪΥ τηἀοτϑίοοα,᾽ 

Ι δὴ 1η0}1η684 ἴο ὁπιδγασθ (ἢ 6 σᾶῃοη οὗἁὨ (ἢ6 δῇονθ 
Ἰοφγηθα ρῥγαίαί ; {πουρῇ 1 τηυϑὲ Δοκηον]εάρο (86 6Χ- 
σορίοἢβ δηά ῃσογδι ΠΥ οὗ ψ πο Μτ. δίααθ οοι- 
ὈΪδίη8. 1 ψου]ά πηογθονοῦ οὔβογνο, (παΐ τῆ 6 86 ΟΥ̓́ 
{ἢὴ6 «γίίοἰα τη δι. Ῥα} 8 τ ηρ ἀ068 ἢοξ ([ σοῃ- 
ρρῖνϑ) ἐν στ ἀ μὰ ἀδροηά (88 ΜΓ. δ΄δαβ {}}}κ8) οἡ τὰς 
σου οὗ 6 ατοακ ἰδηρυάρβα; δηὰ {πογοίοσγα {Π6 
ἀϊθῃρου]θῳ ϑεγῖδα ποῦ τη θγοὶν ἔγοηι ΟἹ ἸρΏογϑηςΕ οὗ 118 
ρεου Αγ πηβζ65, θυ ἔτομλ δί, ῬΔ}}᾿} 85 μανϊηρ οἰΠ ον 
Ὡοΐ Κηονῃ, ΟΓ Ὠρῖ Ορϑογνϑα {ἢ ργοργιθίϊς8 ΟΥΓ Ὠϊ166- 
[168 οὗ (δαὶ Ἰδηρυδρα 1 γϑϑρεοῖ ἴο {Π68 ἀγίῖο]β6, ἘῸΡ 
ΦὯΥ οὐ θδτί, 1 ἰϑανθ ἢθνϑὺ θυ ΔῊΥ ϑιιοἢ ΔηΟΠΙΔ]θῳ 
δα ἀθΠου 165 φοημοοίοα ψῊΐῸ [π6 γίϊοϊθ ἴῃ ΔῺΥ 
Οἰαδεϊοαξ δυίμον οὗ ογραϊί, 

, Βμῖ, ἴο τοίυτηῃ, [ἢ6 φυρδέρῃ 19, ὙΠΟΙΒΟΙ ᾿θ ΓΘ ᾿ς 
αἴ 9 υπδογβίδηα ἐλ ανν οὗ Μοββδϑ, ογ ἃ ἴδν, 1. 6, 
(ΔΑ Τιοοῖρ ἀςῆπεβ 10) ἃ ροβιεῖνα ἰανν, σίνθῃ ὃν οά, 
δηά ῥγοιηπ)ραίοα ὈΥ ἃ τϑνοϊδίίοη το ἤδανθη, ψ 1} 
1886 βδῃοίίοῃ οὗ ἀθοϊαεθά σονδγάβ δηα ρα ἢ 8 
δῃηοχοά ίο 1. Νον )οιαετιμθ τοδὶ ηἰδίη8 (ἢδξ {86 
)}Ἡοϑαϊο ἸαΝ ταῦϑὲ Ὀ6 πιοδηΐ : βίῃςθ ὩΟΠ6 οδῇ βῖη ψῆἢ- 
ουΐ {π6 παίυταὶ ἰανν, ἀπάοσ ψῃϊοἢ 41} σοσο θόση, Βιυϊΐῖ 
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1ῖ πΏΔῪ δ6 αυσδεϊοηοα τ Ποίδον 1Π6 πὰ οὐ σοπβοίθπον 
680, ὈΓΟΡΟΓΙΥ βροακίηρ, θ6 σΔ]]6ἀ 8 ἰαν οὐ" Οοά : ἀδπὰ 
τπουρῇ Μὸ 580: 6 1Π168 08}} 1 80, 1 15 ποὶ σογίδίῃ 
παι ([Π6 Αροβι[6 σοπβιάεογθα, οὐ [88 80 ἰδιτηθα ἵξ, 
Ιῃ ἃ ροόρυϊασ νίαν, ποψονογ, 1Ὁ τᾶν Ρ6 δάαιπηϊ θα, 

12, ἀπολοῦνται. ΤΠ1Β πη8ὲ Ὠοΐ ὕ6 ιηἀογϑίοοί, 
νι Ποάνοῖ] δηὰ ἕοςκο, οὐ ἴπ6 αηηὐλέἑαέϊοη οὗ 186 
Ποαϊῃθηθ. οάάκτ.. 4664, 5 γ8 [6 ἰθΓ5 ἀπολ. δηὰ 
κρίθ. Δ16 80 ἀϊβδγοηίϊ, (ἢδί οηα νου ὰ Παγαϊν ΒΚ ἐἢδὲ 
ἽΝ ψ Γ6 ἰηἰρηάοά ἴο 5ἰρην {Π6 88π|6 4688 ; ὑὈπὶ 
1 Ἡ1}] οἰ ΥΎ ἈρΡΡΘΑΓ (ἢ (Π6Υ ΓΘ ποέ αἰ ξδγοηΐ, 1 τα 
σοηϑίάον [δὲ ὈΥ κριθ. 18 τηθδηξ οσοπαάδηεηθε, Λα] οἴ 4}}Ὁ 
»μηπὶσλοα ; δηὰ (Πδἰ ἀπόλλυσθαι β'ηϊῆσδ ίο 6 γωποά, 
αδεέγοψοα (45 ἴῃ Μαῖί. 26, δ2.): δηά {πι15 11 ἼΣ 
ΘΆΒΙΥ εἰοποίο οαρέξαΐ ριιηϊδἠπιοπέ, οὐ αἱ ἰοδϑί ριεπὲδἠ- 
ἡποπέ, πὰ ἤρυγαίίνοὶυ, ἀπόλλυσθαι, 88 ὁρροϑοά ἴο σώ- 
ξεσθαι. Ἰηάοεά, {Π6 οἴδον ἰηἰογργοίδιοη οὗ ἀπολ. 18 
(οἴ }}}7 υϑογιρίιγαὶ ; δηά, 848 Π)οααγαρα οὔβαγνοϑ, 
τ 80 ΙΏΒΔΩΥ ΔΙΓΡΕΙ]Θηΐ8, ὈοΓἢ ἴγοπι σγοᾶβδοη ἃπάᾶ γονο- 
Ἰαιΐοη, σοπίγδαϊοςς ᾿ξ, ἰῃδὶ τα τη8ῖ πη ἀογβίδηα Ὀοΐἢ 
ἀμλα κυρίους οὗ γϑαὶ ρυῃιβϑῃιηοηί, [πουσὴ οὗὨ ἀϊογοηξ 
ορτΘ68.᾽ 

ἢδ ἐν 15 ἴο 06 ἰδἴκοῃ, Κα {π6 ΗθΘ0. 3, ἴον σὺν, σεῦ, 
οΥ (θοῇ 18 118 ἀδγιναινο) οὐγ ὅν. ὅδ66 Μεαίί. 6, Φι. 
Ὡ5, 81. 2 (οὐ. 13, 4. 42 ΤΊ. 1,1 ὃ 8. ! 

.18. οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου ---- δικαιωθήσονται. 
Τὴ (16 Ιηἰογργοίαίίοη οὗ νν. 12-.--16. ποῦ οὗἁἩ {ῃ6 
τ ΠΟ ἐν σοπρ] αἰ θα οὗ 15 ([ ςοηςοῖνο) οδυβοά Ὀγ τΠ6 
ἘΧΙΓΘΙΏΘΙΥ ἱηνοῖνοα παίιγα οὗ [Π6 σοπδίγυοίοι; ἴῃ 
Οἰδασίηρ πἢΡ ψμϊοἢ, βανογαὶ τηϑὶ ῃοί8, ᾿ΠΟΓΘ. ΟΥ [688 
ΒΙΟΟ 6558], αν θθθη ριυγϑυθά. Οπδ {πίῃς 56 θῖῃβ 
δαπηιοά, {πὶ {πΠ6 ψογάϑ8 ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ, ὅτε. τιιϑὲ 
δά υπϊοἃ νη κριθήσονται. 1 15 υ508], ἴοο, [ο ἰη- 
οἰυάς (ῃ6 ψοΓα8 οὐ γὰρ ---- ἀπολογουμένων ἴῃ ἃ ῬᾶΓΘΠ- 
ἐΠ685; ὙΠΟ ΤΥ, 1ηΠ6664, Ὀ6 [(οἰεγαίοα ; Ραΐ, 1ἢ 

ἃ Απὰ Μδοϊκηῖρηςϊ οὔδεγτεβ, ἴπαὶ ὁ“ )υάφιποπὲ 1πιρ0 1168 ἀἢ δοοὺ- 
Ταῖθ οοηῃδίεγδίίοῃ οἵ δἷϊ εἰγουιηδίδποεβ, τ ῃοῖθοῦ οὗ ἀρρτατναίίοη οὗ 
οὗ αδἰ]ενἰαἰΐοη, δηἀ πε ραϑϑίῃρ' διιοἢ ἃ ϑθδηίθὩσβθ 8δ56 Ἄρρεδιβ ἴο {δε 
ἡυάξε εαυζίαῦϊε, ᾿ρορ ἀπε ουμδἰἀεγαιϊίοῃ οὗ (ΠῈ νυο]ε οαβς.᾿" 
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πυϑ. δ ΟΑΓΡΕΗΙΥ οὈβεγνϑέ, {πὲ τπουρῇ {Π6 οἴαπθο 
ΡῈ ραγοηέλοέϊοαί, (6 πιαξέεδγ' 156 Ὠοΐ αἰργοδεῖσο, δηὰ, 
ὙΠ 18 ΙΏΟΓΟ, 1{ ΠΟΙ 8815 οὗ ἔνο αἰβίιποὶ ρογί 08, 
ΒοΙἢ τπρδπὲ ἴο θ6 18 γαῖϊϊνα ; (6 οἤθ, οὗ τῆ6 εὐλοῖρ 
διδ)εοεὶ οΓ΄ ἰαισ δῃὰ ἰΐ8 οὔβεγνϑῃςθ, (ν1Ζ. {Π8{ 1 15 ηοΐ 
(ῃ6 οἰ γδοίηρ δηα ᾿ἰνὶηρ ἋΣ ΔὴΥ αν, Ὀαΐ [ἢ 6 
οὐϑογνδίίοῃ οὗ ἴἴ, (δι Ψ1}} σα (6 δΔρρτγοθδαίίοῃ οὗ 
16 ἰᾶνν ρῖνοῦ 2) {πΠ6 οἴδογ, οὐ ἐΐδθ οσαδο οὐ ἐδε Οεηπέϊίοσ, 
ψἢο, (που σῇ σῇ ποὰΐ ἃ ροϑιεϊνα ἰανν, γαῖ, 45 ἴο 1Π6 
1πΠ]υ πο 0η8 σοηϊαϊηδα ἴῃ ἃ γεν διίοη, 8Γ6 “8 ἰὰνν ἴο 
{Π6ιβαῖνο 5, ΟΣ λῶῦο, 848 1ἴἴ ΨΟΓΘ, ἃ ἔασι αἶϑο, ἰ. 6. Βη6 
116 ἔργον. τοῦ νόμου, ἐὴδ διεὗδέαποο οΥ᾽ ἐλθ πιογαΐ ἴαιυ, 
το ῃ οὐ (Παῖς ἤραγίβ Δη ὦ σσηβοῖ ΘΠ 668. 

Ται5 [Π6 βςορθ οὗ {Π6 ψΠο]6 58 (1 σοποορῖνο) β8.18- 
[λοϊογ Υ τηδάδ οὐ : [Βουρῇ 10 Μ1}] 06 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴοῦ 
τὴ ἴο ἔασον Ἔχρίαϊη δηὰ 1Ππδἴγαϊθ βοίηθ ἰθγπ)8 δηΐ 
Ῥἤγδϑοβ 88 ἴΠ6Ὺ ΟσΟῸΓ ἴῃ {ἢ 6 βΒθηΐθηςθ. 

ΒΥ 16 ἀκροαταὶ τοῦ νόμου ἅτ τηρδηῦ Ἐ {Π086 ψῇῆο 
αἰϊεπά ἴο, ἔθᾶσγ, δῃὰ γθοϑῖνα ἴΠ6 αν Αμπά ὈῪ τοῦ 
νόμου 8 ΘΘρΘοίδ ! }ν πιϑδηΐ ἐδθ ἰανν, νὶΖ. οὗ Μόοϑϑβ ; ποί, 
Ὠονανογ, ἴο {ἢ δχοϊ υβίοη οὗ αηῷ οὐλογ' ἴανγ, ΘΙ ΟΣ 
παΐμναΐ, γραϊγίαγοδαί, οὐ Οἠγιδέϊαη : διὰ τῆθτο πιαῷῳ 
6 ἃ τοέδγθησθ ίο (6 οὔϑογνδηςθ οἵ ἴΠ6 ΘῈ οοῖοθ- 
ΤΏΟΠΪ8] ᾿πΠ] χοἰ 0η5 οὗἁ (6 ἰαϑσ. ὅδ386 6 ἢοΐβ Οοἢ νϑγ. 
4.. ΠΟΥ ἴῃ Ἰος., δά Μοκηῖρῃί. ΒΥ ““ ἀοογ5 οὗ 
186 αν," δὴ δβχργθββϑίοῃ ΨῃΟἢ ΤσουγΒ ἰη 1 Μδοο. 9, 
67.) ᾶτὸ τηϑδηΐ (45 Βρ. Β}} βιιρ;ρεβϑί8) ““ποῖ {{|᾿ο88 ψῇο 
ΦΉΓΓΟΙΥ ρογίογιῃ (6 ἰὰνν οἵ (ἀοά, νϊο Ὠο τῇδ οδῇ 
ἀο; ὕυῖ [056 ψῆο ᾶγο ἀδνοίρα ἰο 6 ἰανν, γῇῆο [16- 
αἰϊαῖο προῦ 1ἴ, δπα αἰΠΡΘΠΟΥ δηάδανοιν (Πδὺ (Ποὶζ 
ψΠο016 8 τῇδ θα σομογπιθα ἴο 11.ἢἢ 

118. δικαιωθήσονται, “588}1 Ὀ6 1υβϑ1ῆ6ἀ." Μδο- 
Κηϊρὰϊς Πὰ8 Β6ΓΘ ἃ ἰοὴρ 8πα 40]6 ῃοίβ οἡ [6 ἰδγῃ 

Ὁ ΒΥ ἃ ρίγαϑα (85 Κοργμε {{|} 9) νυν σῇ ἀγοβα ἡ ΠΘῺ ΓῺ ρ᾽ νγὰ8 
ποῖ ἰπ ι.ι56, δηα ᾿ανγβ νγεῖθ ργοτωυϊραίθά Ὁγ τες ἰαϊίοη. Ηδ ςομ- 
Ρᾶτεβ δδίμεϑ 1, 99. δῃᾷὰ Ροϊγῦ. 752. γι μεγα Ἰανν ὈΟΟΚ8 ἃγθ βροίζθη οὗ, 
δοοοστημγοάαϊοα πρὸς ἕν γένος ἀκροατῶν. Δῃά 6 τείδγϑ9 ἴο Ψοδβερῇ, 
Δηϊ. ὅ, 1, 46. δι 5, Φ, 7. 

᾿ς ἢ Ῥεῖθ. σΟΙΏΡΑΓΕΒ ἃ δἰ πλῖ8 εχ ργεδδίοη ἴῃ ἰβοοσ, Νὶς, ἀλλὰ τῶν 
μὲν ἀκροατὴς γίνον, τῶν δὲ μαθητὴς : ὮεΓΟ (85 ἴὰ ἴΠ6 ρμγοϑεηΐί ρᾶ8- 
888) ἀκρ. δ' 163 ἃ ἡφάτετ οπῖψ. : 
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δικοιοῦσθα,, Θοπδί ἀφγοα 88 ἃ 7ογθησῖο δῦ, (ο ψ ΒιοΝ τὲ 
ΤΩΔῪ ὃδ ΒυΠοϊϑηΐ ἰο γεΐδν (6 γτρδάοσ, Βυΐ ψἢβδΐ 6 
ΔΔΥΒ ΟἿ τοῦ νόμου 18 ΘΙΓΟΏΘΟυβ, 8Δη4 [138 θφθῆ φοιῃ- 
Ὀἰοίοἰν τοδιίοα Ὀγ Μτ, δΙι446. Νρι.Ποσ, ππογθονογ, 18 
1 εἶθαγ (πδ΄ [ἢ 6 ἔδγπὶ δικ. 15. ἃ ἔΌΓΘΙ816 ὁοη6. Μοσγὺβ 
{1 Κ8 (Ὁ δε ποίῃίηρ ἴο ἀο ψῖἢ {ῃ6 ΓΘιηβϑίοη οὗ 
βίη8, δα (Πδι 1 ΟὨΪΥ πλεβηβ, ““ Ψ|}} [6 ἀρργονβά ὃγῪ 
αοά «πὰ τοναγάθή. Ἐ (Οὐμδι ἀθγίηρ (ἢ ΘΙΓΟΓΒ [ῃἴ0 
ἩΔ16 ἢ ΠΙΔΏΥ [8}} ἴῃ (Ποῖ σοῃοορίϊοηθ 8η4 δχρ απᾶ- 
(ἰοὴ5 οὗ 15. Ιου ἴθγα, δη ἐῃ6 ᾿προγίδης θυΐ 
δὐδίγυβθ ἀοοίγηθ σοῃποοῖρα ἢ 1, 1 σδηπηοί Ὀυξἐ 
ΪΔῪ Ὀδίογθ ΤΥ τοδί (δ6 [ο] ονίηρ Ρεγίίμθης γον 
ΤΏΔΙΚ8 οὗ Μτῖτ, δ᾽846. ““ δομῃηθ μά μαν Τ  ῶα ἃ ἀἰϊβέίηο- 
οι Ὀοΐνθοη ᾿πεγίἐογίομ δὰ σγναξωϊέοιδ γυϑι118ςδ- 
«ἰοη΄; θυύ (6. 20 »η16ν, ἴο δρθαῖς ψ ἢ βέγὶοΐ ργορτίθίυ, 
48 ὯὨΟ ΘΟΧΙΒίοηο6 ἸΠΑΙΘΥΘΓ ; [ὉΓ ΠΊ8Π σϑ ΠΟΡΘΙ οἰδίῃ, 
ὈΥ ΔηΥ ἱπάδβρεηάδοί τηϑεὶὶ οὗ ἰν8 ονῃ, [6 ἔογρῖνο- 
Ὧ645 δΔη λνουγ οὗ 82η οὔξηδεά (σοἄ ; δηά {δε ἐπέ(ογ' 
οδηηοί μΒ6 υ] {πη 06 } Ὁ δία η66, 88 ἃ 3.ὲ6 σ'ζξέ [Βτουρ!ῖ 
1665 (ἢ γίβι, ψιουϊ δὴ οὈθά!οηςο ἴο {{|6 αν, τυιτἢ- 
οι ““ [411 τνυογκίθρ ὈΥ ἰονθ :" 1υ8{Ποδέϊοη 18 ἔγθοὶυ 
σίνεη, ἴῃ [ἢ6 δγϑί ἰηϑίϑησθ, 88 (6 ῥγοπιίβοα τοννασγα 
οἵ [δ ; δηά "6 Βαρρυ εἰἴδοίβ οἵ 11 ν"}}} ἤπδ!!ν ἀ6- 

πα ὕροῦ ἃ ρβϑεβδυεγαηςα ἴῃ (παι ΓΑ] (ἢ, 84 ΜΗ] Ὀρ 
πὰ τη ῥγορογίίοῃ 0 1[(8 ἔγι [85 {{18 15 (ἢ6 οΟἰρᾶγ 

Δηά σοῃπβιϑίοηξ ἀοςσηθ οὗ δοσιρίυγρ. ὅ66 (. 8, 925. 
δι. 88. 92841η68 2, 21---2 4. Απά ἤεηςβ ([ πηιβὲ 444) 
ἐΐ 15 αὐτ6 οἶθαγ ἐπί, ἰὼ (ῃ6 (οΒρεὶ ἀἰβρθηβαιίοῃ, 
δορά πΟΙΚΒ ΓΘ ὈΥ ΠΟ τηθϑῃ5 ϑαμ!ἰθᾳ 28 ἑογμίηρ ἃ 
ΜΟΙ ογίοιι5 οοπεϊέϊοη οὗἁ Ββαϊνδίίοῃ ; δῃά γοῖ 8εθ, 88 
σοσίδίηϊγ, δὴ ἐπαϊδροηδαδές οοπάἑίοη οὗ 11, 
Οπ {πὸ δρηζίπιοηέ, ἀστοί ΔρΡροϑέ(ΟΙΥ ΘΟΙΏΡΕΣ68 8 

Ἐ ΤὨΐ8 ἸηΓΕΓρΡγοίδι οι 18 αἷδο δαορίε Ὁγ Μσ, Τυγπεσ, ψἢο οὗ- 
8δοσνεβ, ἰδδί ἴῃε Αροϑβί]ς ἐοεβϑ ποῖ πιεδῃ [Πα ΔΗΥ͂ ἐδ δ6 ᾿υδι! Βοα Ὁγ 
Δοίΐηρ; [86 ἴανν. ““Εὸν (βαγβ ῃ6) [6 σγῇοϊς βοορα οὗ (Ἐς δρίδϑι]ϊς ἐδ 
ϑρδίηϑῖ (18 ἀοοϊγίηθ. Ηδ τωθδᾶῃβ, δαὶ (6 ρτίνι]ερα οὐὁἨἉ Βεαγίηρ 
Οὐ ἰανν, 'η ἡ οἢ (ἢ6 δαντβ ργυ]ἀοα τΠοτηβεῖνοθ, τγὰ8 Οὗ ὯΟῸ τι.56, υὩ- 
1.59 ΠΟΥ δπαρανοιγρὰ ἰο Κραρ 1ῖ, ΤᾺ 8 οσπάθανουν Ὀεΐηρ ἃ (εϑι οὗ 
{Πεῖγ βου γ, δηὰ ἃ ῥτοοῦ οὗ (πεῖν ἔπ, ννὰ8 α͵50 δὴ ονἱάεηος οὗ 
τοῖν }υδι βοαϊίομ, Ὀχιὲ ΟΥ̓ ΠΟ πιθὰῃ8 {πε οὐϊρβίμαὶ οαιιϑε οὗ ἰϊ,᾿" 
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Ρᾶβθθαρα οὗ Ερίοἰοίυ5, ψβογ {πᾶΐ ΡὮ]ΟΒορἤο οὉ- 
86Γν68, [ἢδί [1 185 ποῖ {86 τοδαΐϊηρσ οὐ (ἢ6 1 ΟΓργθίηρ' 
ΟΒγγυϑίρρυβ, ΟΥΓ ΔΗΥ ΡΒ] οϑορῆογ, ἐμαὶ ψ }]} τηαῖκθ δγ 
ὁη6 βυςἢ, δθυΐ (6 Ὀδίηρ 8016 ὅμοια τὰ ἔργα καὶ σύμ- 
ῴφωνα ἐπιδεικνύειν τοῖς λόγοις. δὸ 480 “οξορῆ. οὐ γινώσ:- 
κειν δεῖ μόνον, ἄλλα καὶ τὰ πραττομένα πράττειν. Οὗ, 
ὯΒ 10 18 ΠΟΤ αἰθρδη}Υ οχρσγεδβοα ὈΥ 1λειηοβϑίῃθῃθ, 
εἰς ἅπας λόγος, ἂν ἀπῇ τὰ ἔργα, μάτειόν τι φαίνεται καὶ 
κένον.  εἴδ8., ἴοο, οἰΐεαβ Αρβίβαγομίθϑ δρ. Ῥδοί, 
ΒΙΡ]. 250. νόμοις δὲ οὐ δικαιοῦνται" τι γὰρ δεῖ προστάγο- 
ματι δουλεύειν τὸν χωρὶς γράμματος εὐγνωμονεῖν δυνά- 
μενον ; ἃ ΒΌΪΚΊοΥ οοπιρδγθβ Ὠϑιθορῆ!!. ὅδηι. Γλωσ- 
σὰ σοφοῦ οὐ προηγουμενῶς τιμίον παρὰ θεῷ, ἀλλὰ τὰ ἔργα, 
ἐξ ἰδ ποὲ ἐδθ ἐοησμθ ὁ ἐΐδ ιυῖδ6 τιμαὶ ἐλαέ ὶς οὐδεν 
αοοερίαδίο δοίογο Οὐά, διέ ἠΐδθ τυογῖδ.ι 1 δἀὰ δῃ 
ΔΏΟΠΥΓΙΊΟΙΙβ ΒΌΓΠΟΓ ἀρ. Ποιηρίγ. ΡἢΑ]. ἀ6 Εἰοςαῖ. : οὐ 
γὰρ τὸ εἰπεῖν καλῶς, καλὸν, ἀλλὰ τὸ εἰπόντα δράσαι τὰ 
εἰρημένα. Αηὰ Μᾶκχ. γτ. Π).81, 6. οὐδὲ κατὰ μοιχοῦ λέ- 
γοντα μοιχὸν ὄντα, οὐδὲ κατὰ ὑβριστοῦ ὑβριστὴν ὄντα’ 
ἀλλ᾽ ἀπηλλαγμένον τῶν παθῶν τούτων ἵνα γενήται κατή- 
γορος ἀδικημάτων ἀληθής. Μαχ. Τγτ. Π158. δ. Ρ. δφ. 
8. πη. τὶς ὄνησις τοῦ εἰδέναι, εἷς ἅπερ σοντελεῖ τὸ εἰδένα;." 
Τγουγρ. Ὁ. 1... ν. 168,16. Οοιραγε 4130 ζ801681}, 25. 

14.. ὅταν γὰρ ἔθνη ---- ἑαυτοῖς εἰσι νόμος. Με. Τατ- 
ΠΟΥ σοηϑίἀοτβ ἰῃ6 γὰρ 858 ται ἢ εὐ ἐἐωρέγαξεφο ἴΏδΔη ἐέΐα- 
ἔσο. Βυΐ (8. 18 ΤΏΘΓΕΙΥ 511 6]1}ηρ’ ον ΕΓ (ἢ 6 αἰ Που] γ, 
ΜΌΘΟΝ ΠΙΔΥ Ὀ6 θεβϑὶ γϑπονθα ὈΥ σοηῃϑβίἀδγίηρ {18 
Ῥδγίοἷθ 85 ϑἰαπαίηρ τη {Π6 ρίαςξ οὗ ἃ ψίοὶα ϑθοηΐθηςθ 
οἴηϊ 64, ψηϊοῆ πᾶν θ6, ν ἢ ιν, ε{.5 δυρρ! θὰ : 
“Αῃά 580 Ὠοΐ {πὶ {π6 (Π6ῃ 1165 ἐκ γΈ 70 7γ6 οδπηος θ6 
7υβε8π6 οΥ δοςορίβα ψ ἢ αοά, Ὀδσαῦθ6 (ΠοΥ, Βανι» 
ῃοῦ {868 αν, σα ποῖ θ6 ἄσοτα οἔὗ 11. Κορρὸογϑίσασκα, 
τηδὲ τ[Π|8 πα {ΠπΔ ποχΐὶ νϑῦβαὲ οοῃίδιῃ {Π6 ἀγρυπιθηίς 
ἴῃ Ῥτοοῦ οὗ 16 ροβιίοη νΠἢ (ἢ ΑΡοβίία πδὰ ἰδ ᾷ 

Ἢ ΤΕ ραϑελρε ἴπ ΕΟΠΟΥΘ τερατὰ 89 ἱηρεγἴεοί : δηὰ ἐἀξοϊμδιε 
μοι α 9 μὴ ποιοῦντα. Βυΐ ρέΣθμαρΒ ἰΐ Ὑ}}1 Ὀ6 βυβῆοίοηϊ ἴο 
βυθαυὰ μόνον ἴεν εἰδέναι; ΜΈΪΟὮ 18 ἃ νεΎῪ ἔγεαιεηΐ 61} μ6:9. 

ἡ Οπ (8 νϑῦβα Ἐοβεηΐ. Οὔβεῖψε : ““ Οβίεηαϊ, Ἀροβίοῖια, ἱπϑϊὸ 
ΡαηἶΊ Ροη()Ὲ8, φαΐ, ΙεβῈ πὶ γονεϊδίβην Β0ὴ Βαθθωΐεβ, βδριοεΣ νένιμΐ, 
Βαῦο εεἰ, φυΐδ ἔδουϊιδίεια ΒΑθεΝ ΓΕΓΙΒ1 ἃ ρσᾶνο αἀἰδοογηρηάὶ," 



890 ῬἌΟΜΑΝΒ, ΟΗ͂ΑΡ. 11. 

ἀονῃ δἱ νοῦ. 12,, (αι (ἢ6 726. δηά (ὐδηίο9 ψουϊά 
6 4|1Κ6 ἀπιθηδθ!α ἴο ριιηϊδῃιηθηΐ Ὀσίογα αοά ; δηά 
ἢγδὶ ἢ6 5ρεικϑ οὗ (Π6 Οηέξίες, 14---16., [Ώ6η οΥὨ 1ῃ6 
εἴειυσδ, νεῖ88 17. 8686άη. Κορρα ρδγδρῇγδβοβ (Π8 : 
« ΤέίΠογο Ὀ6 διποηρ (Πα (ἀδηΈ 168 ἴΠο086 ΠΟ 80 [ἱν6 
85 ΟἿΓ ὨΙνΊη6 [ανν8 Γοαυΐγο, 16 ἔο! ονγβ ἐμαὶ [Π6ΓΘ 18 
αἶϑο 1π 1Π6ηὶ βοιηδίδιηρ ΠΟ ἢ 858 (Π6 ἔοτοθ οὗ Π1- 
νη6 ἰαννβ, δηἃὦ ψὨϊοἢ τη Ὀ6 ἃ συ], δοσογάϊηρ ἰο 
Ὑ δι ἢ} {Π6 ψ]οΚΘοα διηοηρ [6 (ΘΠ 1168 πΔῪ ΠΟΓΟΔΗ͂ΘΓ 
Ὀ6 ρΡυπΙβῃθὰ Ὀγ (οά." Με. Τυγηον οἵἵδιβ (μ6 [0]- 
Ἰονιπρ ῬΑΙΔΡΉΓΑΒΘ: “ ΕῸΓ ψΠ116 Οδη 1168, Ὸ το 
ἀσβιιίυϊθ οὗ δὴγ ἀΐγθοι]ν σονθδὶθα ἰανν, ἄο, ἴῃ {18 
βἰτυδίίοη, (φύσει 1Β ΒΥΠοηγτηου 8 Ψιτἢ ἀνόμως, ναΓ. 19.) 
ἔνα σοῃίογι Ὁ}. ἴο {Π6 ραηογαὶ αἰ γοοϊίοηϑ οὗ γονοΪδ- 
τίου, ΔΙἰπουρὰ Εν ἤανα πὸ ἰαὺν οἵ βϑυβίοιηῃ οὔ (18 
Κιηά, 85 {π6 26 ν58 ἢᾶνα, γοῖ [ἢ6 σοηθγαὶ ρῥγης Ρ͵65 οὗ 
ἀυΐγ, βυρραδίθα ὈγῪ σοηϑοίθησθ δηα γεᾶβοῃ, ἅτ ἴὸ 
ρονοτγῃ ἔμθ. Αἀηάὰ {{|686 ῥγΙΏΟΙΡ]68 ἃγθ αἰναγβ οο- 
ἱποϊάθης ἢ τἢοβ6 οὗ τανοϊδίίοη, δηὰ δῖα βῇῆονψῃ ἴῃ 
(ἰοῖγ ᾿ν68. Βαΐ 1 866 μοί ΠΟΥ͂ [ἢ6 8686 ΘΧργθβϑϑα 
1η {116 Ἰδίῖοτ ραγὶ οὔ (86 βεηίθῃσα οδῃ ὃθ οἰ οἰ(6ἃ ἔτοιι 
{8 ψογαβ οἵὁ {8 οΥἹρΊηΔ]. 

. ΒΥ {Π6 ἔθνη αἴθ τηϑϑηΐ, “" ΔηΥ͂ ᾿πάϊν! 41.818 οὔ [Π6 
Οδηθ 6 πδιοηβ." Ῥβοδίογ 88 5 [18 18 ἃ ρου ρ ἢ Γαβίβ [Ὸγ 
«ὁ (ἢ6 ρΡγοΐδπε Ὠδιίϊοηβ." .-Βυὶ Εγαβι. τὶ ρ Υ τϑαλαῦῖβ, 
[μδἰ {πΠ6 ῬὮῆΓαβα 15 ποῖ ἃ ἀδέογπηπαζίο γοδέγιη θη, δοά 
ἐεοίαγαμδ, ἰὰ ὈδΊηρ δὴ αριΠοὶ οὗὁἩ (ῃ6 ΟΘη 1165 “ ἐμαὶ 
1ΠῸῪ μάνα ποΐ [Π6 ἰδνν,᾽ 88 10 15 οὗἩ {ῃ6 968 ““ (πδὲ 
Π 6 λαυο [ἢ αν." ὅδ66 1 (ον. 9, 90 ἃ 91]. 
’. Φύσει 18 ἤθ6τ6 οχρίδίπθὰ Ὁ. Ῥιίβοδίου δηά Ῥάᾶγεθιιϑ, 
“« ὈΥ παίιγαὶ ἰηβί ποῖ, Ἰυἀρτηρηΐξ, δηα τϑάβοη, ψῃϊοῖ 
ἀδοίαγοβ ψ] δὲ 18 τσ πα ψἢδὶ 15 ψτοηρ." Οτοιίυβ 
ἔυγίμον δά 68, (Πδὲ, Βίῃς6 1{ 185 σρροβϑά ἴο νόμῳ, 1 5ὶρ- 
ὨἾθ85 (Π6 ἀἰΒροδβι(οη 88 ᾿Π80ρ]}}501οδἰ6α ὈΥ δἀιυςδίίοη, 
πδίυγαὶ, δηά ἀηἀουδαοἢοα ; ἃ ΔΘ. ΠΥ στδηίοά ἰο Πη8η, 
{πουρὶ ποῖ ἴο [ἢ Ἔχοϊιβίοη οἵ Ὠινίηθ Ποῖρ8 δῃὰ α55181- 
Δη0638. Τἢυβ (ἢ 1445) Ατ δια. ἀἰδεϊηριυ ἢ 68 (Π6 τὸ δί- 
καιον φύσει ἀπ [Π6 τὸ δίκαιον θέσει (ἰπϑεἰ{π|10η}. Αηά ἢ6 
τοίδγϑ ἴο [Π6 οἰϊδιΊοΟἢ8 ἔτοπι Ζψοβθρῇ., υ8έϊη, δηά (]6- 
Τ,ΘΏ8; ουπα ἰη ἢ18 ποίθ οἡη Μδϑίί. 8, 17. Κορρθ, μον- 
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ΠΟΥ, {ΠΙΠΚΒ 1Ὁ ἀποογίαίη ἄοῖσ ξαν, ἃθμὰ τ Ποῖον ἢ 6 
Αροϑέϊ8 ἢδ8 αν ραγίίσι δὺ τοίδγθηςθ ἴο {Π6 ρον ον οὗ 
Ἰανν8, οἷν! βοοϊθίγυ, δηᾶ 1ηϑΕΠ{π|10Π8, 1Π ἔοσιησ [ἢ 6 
τηϊη οὔἴΠ6 Ὠδαίῃθη ἴο νγίι6. Βα τῃδῇ 88 10 ΤΔΥ, 11 ἰ8 
οἶθδαι, ἔγσγοιῃη ΝΥ οἰβίϑιη᾿β οἰϊδίϊοηβ, ἰῃδὶ [ἢ6 [ϑΓ8 ΘΟ Γα 
οἴϊδη ορροβοά. Τθυ8 Ατγίβϑίοί. Νίς. 8, ὅ. τοῖς διὰ 
φύσιν αἰσ χρώς οὐδεὶς ἐπιτιμᾷ, ἐδε παέωναϊίῳ εσίν. Απὰ 
ἴῃ ὅ, 10. 6 Ορροβββ {π6 Φυσικὸν ἴο {Π6 νομικὸν. Α180 
ἴῃ ϑορἢ!δί. 1, 19. [6 ορροβϑβ (ἢ6 κατὰ φύσιν τὸ ἀληθὲς 
ἴο ἴη68 κατὰ νόμον δοκοῦν. Απά 80 (Ἰἰς. ρτοὸ (ξεΐηᾶ 27. 
[τᾶ 1υβἴιι5 οἱ θοηυΒ νἱῦ δϑί, τὸ πδίῃγα ποὴ αἸ801Ρ011Π85 
ΘΟΠΒυ]ι15 6556 νἹ ἀοδίυΓ. 

14. τὰ τοῦ νόμου, 1. 6. ““ {π6 {Π]ὴρ5 σοιημηθηάρα ὈΥ 
{η6 γιογαΐ αν. '"ΓΙΪ8. δχργαβϑίοη Ὗ εἰβ8. 1:Ππ|δἰγαίβϑβ 
ἴτοπῃι ναγίουβ (Ἰ]β8816 841} δῖ ῃοτϑ, πηοϑί οὗ ψῇηϊος, ἢον- 
ΟΥΘΙ, ΔΓ6 ΟἾΪΥ 5|Π|}|}8Γ ἴῃ σοηϑίγαοιοη δηα ρἤἢγαβο- 
οἰοργ, ῃοΐ ἴῃ βοητππθης. ὙΠ6 ΟὨΪΥ Δρροϑβιίβ οἰ δίίοη 
15 ἔτοπι Αγιβϑίοι. ΒΠοί. 1, 1δὅ, 6, Νόμος ὁ γεγραμμένος 
οὐ ποιεῖ τό ἔργον τοῦ νόμου. (Ἐουτηδη]8 (τοι (ἢ Γγ-. 
8οϑ8ί.) δχρίδι 5 (ἢ 18: ὅτι τοῦ νόμου οὐκ ἐδεήθησαν, καὶ 
τὸν νόμον ἐπλήρωσαν, οὐ γράμματα, ἀλλ᾽ ἔργα ταῖς καρ- 
δίαις αὐτῶν ἐγκολάψαντες, καὶ τῷ συνειδότι, καὶ τοῖς φυσι- 
κοῖς λογισμοῖς ἀντὶ τοῦ νόμου χριόμενοι εἰς μαρτυρίαν τοῦ 
κάλουικι Ηδ 588, ἴοο, [δι {Π6Γ6 γα [γα ἰαννϑ, (ἢ 6 
ευγέέοη, ἰὩ6 παέξιγαΐ, δΔηὰ (ἢ6 ὁ ἐν ἔργοις. δο ῬΏΠο 
ὅ81 Β. (οἰἰ6α ὮὉγ ΟΑτρΖον.) Προσθῆκαι μὲν γὰρ οἱ κατὰ 
πόλιν νόμοι τοῦ τῆς Φύσεως ὀρθοῦ λόγου. δοϊοοίίραη, 
οο, εἰϊοα Ταηῃομυτηδ, ἴο]. 48, 2. “Τῆδ ]ογὰ 564, 
Ἅγηδί ἀο ἴῃ6 (ὐϑηι 68 ἰο ψῇοῃ 1 σάν οὶ τὴν ᾿δὶν 
ΔΠα τὴν δβίδιαἴθ8. ΤἬΘΥ πονογί ἢ 61658 ΒΟ ΓΙ ΓΘ ἴο ΤΥ 
ὨΔη6.᾽ Απά 8 1116 αἴνογ: ““ Τῆς (ὐθῃί168 οὔϑογνθ 
ΤΩΥ ργθοορίϑ, ἢ οἢ ἤᾶνα ποῦ θθθῃ σοϊμηϑηα θα {ἢ 6 πῃ], 
ὭΟΓΟ (ΠΔῃ γου, 8η(1 ΠἸΔΡΉΙΪΥ ΠΥ ὨΔΙΠΘ ΙΏΟΓΘ {ἢ 8ῃ 
γου.᾽ Απὰ Βεοδδὶ οἡ 88 [ἂνν, ἴοϊ. 92, 1. “1, Α}8 
81:6 οἰἴποῦ παέωγαΐ, οὐ τουεαίο. ΟΥ̓́ [ῃὩ6 δονγπιον, (ῃ6 
ἢαπιδη 1η6]]6ςοὲ [561 θθᾶγβ ψ 6885. Τὴθ ἑαΐζογ' ἈΤΘ 
βυςῖ 48 πιαπ σοι πανοῦ δἰϊδη πηΐο. ἘΠ ΡὨ ΘΙ 6α 
δηά ΠΡ 6 γα] ποίϊοηβ {8686 ἴον ΒδΌΡΙΏ8. 

14. οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες. αὐτοί 8 ΓΙ ΕΥ Γαι ΑΓ (5, 
{πᾶι {15 8 τορβδίθα ἔγουι (6 ργθσθάϊηρ [ῸΓ [6 586 
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οὗ [ΟΣ ῬΟΓΒΡΙΘΌΝΥ ; δῃὰ ἰο {86 πρΌϊδε ΒοΌη 18 
αὐδοὰ ἃ τη θοῦ] πε, ΟΥ̓ {Π6 σοηϑίγιοίοη πρὸς τὸ ση- 
μαινόμενον. 

14. ἑαυτοῖς εἶσι νόμος. 'ΓΠ8. ΔρΡΙΘΑΓΒ ἴο βανοὺγ οἵ 
(ἢ6 1άϊοι!ς4] ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡῪ ; δῃηὰ ἢδγθ, Οατοίίυ οὔ- 
ΒΟΙν 85, πο γ6 ἅγα (ἢ6 ἤρυγοβ πλοκὴ, (ἢ6 Οσῳυπιογοη 
δηά {ῃ6 εέαϊίορδις (οδυβ86 ἴογ οἴδοι). ΤΊ6 δϑ86 
ἸΔΥ ὃ6 {ἰπ8 ΘΧρΓΟΒβΘα : “ΤΠΘΥ (ἰ. 6. (Π68 ἀϊοίδί65 οὗ 
{Π61Ὁ Γθάϑ0 Δηἃ σοῃβοίθ 66) βίδηα ἴῃ ἔπ ρμἷδοα οὗ ἃ 
αν ἰο {Πθτη8αῖνοβ, Ἡ 1 Οἢ ΘΠ]Ο] 85 οὐ {Ππ6πὶ (Π6 ρο1- 
ζογίδησ οὗ ψῇῆσὶ (ἢ6 τλογὰὶ ἰᾶὰνν ψουϊὰ ογάοσ." 
Μδοϊκηῖρῃν σογγθοῦγ ἰηΐεδγθ, (δι (Π6 ““ Αραβ:]6 ἰς 
ϑροδακίηρ οὗ 8υο (θη 6168 ἃ5 Βανα ποΐ ἃ γονϑαὶ δα 
[αν ; δηὰ {π8ῖ (Π6Υ τηὴᾶν Ὀ6 ϑανεά ὈΥ Ῥεγίογυνίηρ 1ῃς 
Ια ΜὨΙΟΒ (αν ἔαΓη8ἢ ἴο {6 ΊΒ6 να 8. 

15. οἵτινες ἐκδείκνονται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐ. τ΄. 
κια. Τίιο οἵτινες 15. σἸοΒ6 'Υ σοπηθοίοα ψ ἢ {6 ῥτα- 
σδαϊηρ (ἔτοπὶ ψμϊοΐ 1 ουρῆ Οἱ τὸ ἤᾶνα ὕβθὴ βθρα- 
ταίθα ὈΥ ἃ σοϊηπι8); δηά (6 τγοϊδέινα βίδηἀ8 (89 (8- 
ῬοΙἸυ8 5808) ἴὸΣ φιῖρρε φιὶ, ᾿ἰἰροίο φιιὶ, δεὶἐἰσοῖ, ἰῃ88- 
τη ςοἢ 48. Εογ [Π6 ψοταβ ἐκδείκνυνται ---- ἀπολογουμένων 
ΔΙῸ τηρδηΐ (0 δνίηῃσθ δῃὰ 12] υδέγαῖθ ἰἢ6 δββεγίίοῃ 
ἑαυτοῖς εἰσι νόμος. 

Μοβὲ τεοθης (οιμπιοηίδίοιβ δαορὶ (ἢ ορ᾿ηϊοῦ οὗ 
ὟοΙ διὰ Ῥαίδιγεί (ἀθγινοα ἴγοιη (ὑτ} 18), (δὲ τὸ 
ἔργον τοῦ νόμου 15 ἴοτ' νόμον : Δῃά, ἴῃ ῥτοοῦ οὗ 118, {Π6Ὺ 
οἰἵἴθ βανϑγὰϊ βχδρ]θβ. Τἢ6 ΟἹΥ βογρέιγαὶ! οὔβ ἰβ 
Ἐρἢ68. 4, 12. ἔργον διακονίας. Βυϊΐ ἔργον 185 Ὠοΐ {δ Γς 
ῬΙθοηδβί!ς, ἃ8 1 504}} βῆον ; δῃηᾶ 8ἃ8 ἴὸο ρϑβϑβϑδᾶρθβ οὗ 
1ῃ6 (Ἰ]αββίςαὶ ψτγιίογβ, ἐλον ἴθ οδῃ δῇογά πὸ ἀϊγθοί 
Ῥυοοῦ. Ουυβοβί, δηά {86 ἀτοοκ (οιμιηθηΐδίογ, 
4130 Εχαβδιυ8, Μομοσ 85, Δηα (σοἢ δίῃ), δον {86 

ἘΞ ΕΧΑΙΉΡΪ 68 οὗἉ {πη Σάϊου; ἀῃὰ δϑη ἱπηθηΐ δχὲ αίνεη ὃγ Ῥοἰβίεΐη; εχ. 
ὅτ. ΑτΓοίοί. Νίο. 4, 14. ψ]ο 88ν8 ἰ8( (6 θη] ρ ἢ οηρα Δηἀ ᾿Ιθ6ΓᾺ] μεγβο 
οὕτως ἔξει (οαττίοα Ὠἰπ86} Ὁ οἷον νόμος ὧν ἑαυτῶ, Αρποη. ῬτΓοργτηη, 
14, οὕτω νόμος ἔσομαι τοῖς πολλοῖς, οὐχ οἱ πλείους ἐμοὶ. ῬΏὨϊϊο, Τ΄. 
40, 8, τοιοῦτος ὁ βίος τοῦ πρώτου καὶ ἀρχηγέτου ἐστι τοῦ ἔθνους, ὧς 
μὲν ἔνιοι φήσουσι, νόμιμος, ὡς δ᾽ ὃ παρ᾽ ἑμοῦ λόγος ἔδειξε, νόμος 
αὑτὸς ὧν καὶ θεσμὸς ἄγραφος. ὙΠαηῖβί. 1. Ρ. 15. ψ»ῃο (4118 ἃ τηο- 
ΠΆΓΟΣ Πἰηιδεὶβ α ἰαιο. Ῥιϊο 1, 108, 80. ῬὮῆΟ 8ᾶγ8 (Πδΐ (ἢς [,ερ ͵ 5]4- 
ὯΟΓ Μόοϑε8 ννἃ8 νόμος ἔμψυχος τε καὶ λογικὸς, 
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τ ΘΓ Οἤ65, ΤΠ ον θά θΥ Ταγὶὸν δὴ Μαοκηρῆι, 
δανα γι ρ εν ρογοοϊνοά ἐπδὲ ἔργον τοῦ νόμου βἰσηϊῆδβ 
“188 οἴπεςσί οΥ ῥγοοῦ οὔ Π6 Ὄχἰβίθηςθ οὔ 1πδἰ ἰαν,᾽ νἱΖ. 
ἴῃ αἰβοεονογησ [Π6 οὐ! σαιςίοη (0 πιογαὶ ἀυζί68. Ψ ὮΝ 
τονοϊδίίοη, ὈῪ (5 ῥγϑοορίβ, υηΐο 48 δηἀὰ θη)οΐῃ8. 
Αηάὰ ἴΠ]8 086 οἵ ἔργον ΨΙ ἢ ἃ Οδηϊνα [ 5Π8]} σοπῆττη 
Δη ΠΠυϑίγδία Ὀν βοιπθ δχδ} 65. ΒΕἸγϑί. ἰῇ ἃ νΟΓῪ 
ΒΙΠΉΠΑΓ ρδβϑθᾶρο, ΠὨιορθηῆθϑθ 1,λογιϊὰ8 ἴῃ Ῥγβῖ, 88υ8: 
“ (Π6 ὈδΔΙΡΔΓΙΔΠ8 Πᾶνα ἴΠ6 τὸ ἔργον τῆς Φιλοσοφίας, 
{Πουρῇ ἀεβεκαίο οὐ 16 ἀἰ αὐτὸ ἀὐθρο οὔτ, δὸ δἷ8ὸ 
16 ϑέῇοὶ, οη Ευγρ. ΑἸςαβί. 600. πᾶν τὸ τῆς σοφίας 
ἔργον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἐστιν. ἩδηςΒ ΠΔΥ Ρ6 ἀοίδπαοά 
δηά ΠΙυϑίγαϊοα ἃ ρᾳ9θαρὸ οὔ ΖΕ 5οὨίη. Ρ. 86, 2. ψῃϊοῖ 
Ὧγ. Ταγίον ἢγδι πιϊϑιιηἀογϑίοοά, δηα ἰπεη ἰδιηρογοᾶ 
1}, τῆς γὰρ αἰτίας αἰσχρὸν τὸν αἰτιωμένον ἔστι τὸ ἔργον 
μὴ ἔχειν ἐπιδεῖξαι. 

14. γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτών, ““ ἀδορ]γ ἱπῆχοά 
86 ἸΠΟΓΔΑΙ 8616, 858 1 ΟΓΟ εὐγέἑέοη ἴῃ τΠοὶν ἢοατγίϑ.᾽ 
945Ρ18 Ἔχρ]δίῃβ {Π115: ““ ΒΘηΒ Γοοῖ! Πποποδίίαῃ δηϊ- 
ΤῊΪ8. 6886 1ηΠΠἸ||1π|; ἘΌΓΙΔ1 ΠΟΏΘΒ8[1 ΔΏΠ10 ἱΠρΓΘδβ πὶ 
Παρθηῖ. (Ὑοπβοϊθης δηὶ, αἴ πογπηδηι τηογδίδιη ἀρθηαὶ, 
8641 ἀοῦυοηϊ. δτα ψ6 ἢᾶνα ἃ τηοίδρῃοῦ ἵτοαυδηΐ 
ὈΟ(ἢ ἴῃ 106 δοΓγιρίαγοβ, [6 ΒαῦΡΙη8, δηᾶὰ {Π6 (]45- 
βςὶ ψγιίοῖβ. ὅ8366 96γ. 81, 81. Ῥίον. 8, 8., σοιϊῃ- 
Ῥαγοᾶ νὰ Ηθῦ. 8, 10. Μαοκηϊρς οὔβογναβ, (Πδὲ 

Ἔ 80 ΡΙυῖ, 780 ο. (οἰϊοὰ ὃγ Ῥεἴ8.) τίς οὖν ἄρξει τοῦ ἄρχοντος ; 
ὁ νόμος, ὁ πάντων βασιλεὺς θνητῶν τε καὶ ἀθανάτων, ὥς φήσι Πί»- 
δάρος, οὐκ ἐν βιβλίοις ἔξω γεγράμμενοις, οὐδὲ τίσι ξύλοις, ἀλλ’ 
ἔμψυχος ὧν ἑαυτοῦ λόγος, ἀεὶ συνοικῶν καὶ παραφυλάττων, καὶ 
μηδέποτε τὴν ψνχὴν ἔρημον ἐῶν ἡγεμονίας. ΤΏ δὔονα Π08]6 Ρ88- 
δᾶρε οὗ Ρίπάδγ 1 σεραγαὰ 85 ἢΐδ Δγοεῖγρθ, ἔἴγοι ἤδη ΗΟ ὕοι- 
τοπεὰ ἴῃς ἔπγοδηχεα Ῥαπερυης οὗ 1δ'ῃν, 80 ΒΑΡΡῚΪ ἱπίγοάυοεά Ὁ 
1μοτὰ Ἐτγϑιίηθ ᾿γΐο οηδ οὗ ἰδ βμεσϑὶ οτϑί! ΟΏ8. 

80 δἷδο ΡῬ]ιϊο, 874 ἃ. εἰϊθά ὉΥ ΟδῦρΖον: νόμος δὲ ἀψευδὴς, ὃ 
ὀρθὸς λόγος, οὐχ ὑπὸ τοῦ δεῖνος ἣ τοῦ δεῖνος θνητοῦ φθαρτὸς ἐν χαρ- 
τιδίοις ἣ στήλαις ἄψυχος ἀψύχοις, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀθανάτου φύσεως ἄφθαρ- 
τος ἐν ἀθανάτῳ διανοία τυπωθεὶς. Ὑεῖθ. 888 Ὦδγε Ὠεδρθοα τορείδερ 
ΟἸαφβίοδὶ ρβαββαρθβ ἴῃ δυρμεγβυουθ δυυαηάδμοθ, ἔδυ οὗ υ]ιοἷδ 8ΓΘ 
{ἰπ||6 το (8 ρυγροϑδθ. Τὴ τηοβϑῖ δρροϑίίθ δα ἔγοτῃ ϑορῇ. Τιὶρί., 
εἰϊοὰ Ὀγ τὴς ϑοδβοϊίαβὶ οἡ Ῥ᾽ πὰ, ΟἸγπιρ. 10. Σὲ δ᾽ ἐν φρενὸς δέλτοισι 
τοὺς ἐμοὺς λόγους. Απάὰ 2Εβο.γ]. Ρ. Υ.. 818. (ον ΒΙοηι.) πολύδονον 
πλάνην φράσω, ἣν ἐγγράφον σὺ μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν. ἮεΓε 
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“«(ἰς 18 βαϊά ἴο θ6 ψνιυϊξζδη ση᾿ (ἢ6 ποασί, βϑοδυβδα ἐδ6 
ΒΔΙΏ6 ΟἸΒΟΟΝΘΙῪ 18, 1π Ρϑγί, τηδήθ ΗΥ͂ τη ϑη Β Ὡϑίεγαὶ 
ΓΟΔΒΟῺ 84 σοηῃϑβοίθῃςα.᾽ 

15. συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως. Οτοι 8, 
δηᾶ τηοβϑῖ σϑοθηΐ (οιηπηθηΐδίοιδ, ἰαΚα συμμ. ἴογ {6 
δ0 16. Βαυΐ {πΠ6 συν. ΘΓ 18 ΠΟ ]ΟΓ6 Ὀ]Θοηαβίϊς ἐΠΔῃ 
τη ἔοι. 9,1. συμμαρτυροῦσης μοι τῆς συνειδήσεως μου. 
Οηΐϊγ ἄθγε αὐτοῖς 15 ἴο θ6 ΒΡ] 16ἃ ἔγουῃ {Π| αὐτῶν ρΡτο- 
οοάϊηρ. [ἢ Ὀοίἢ σδ868 [Π6 συν. 8]0η1ῆ68, ποί τοξέῆ, 
δυϊ ,ωον ἐδ ϑοηοῇέ οὕ; 88 αἴ8ο ἴῃ οι. 8, 16. Αρος, 
21], 18. [{ ὀσουτβ Ίη ζ6Γγ. 11, 7. ΤΠοοαοί., ἰπουρἢ [ἢ 
ἃ βοιῃθῃδί ἀπ δγοης δθη86, δηἀ ποῖ υη!ΓΘα ΘΠ Υ 1ἢ 
(Π6 ΟἸαΆ881. 8] ψΓΙΙΘΓΒ; θυ ἰναγβ ἰη (Π6 σἐγίο βὶρ- 
πἰἤοδίίοη, νὶΖ. οὗἨ ᾿δδγίῃρ ψ τη 658 ἴῃ σΟΠ] ΠΟΙΟΒ 
ψ1Ὶ} δοοίδεσ., : 
Οη {868 ἔοτοα οἵ οοπδοΐθηοο ἴῃ Ὀθαγίηρ {Π]15 [65 ὉἰΠἸΟΏΥ 

οἵ ροοά δηά ον]], ατοίυβ δηὰ δῆ εἴβ. δά ἄιισα βανθγαὶ 
Ἰηςογρϑίίηρσ (488108] οἰ Δ[1008 ; 6Χ. ρΓ. ῬοΪνὉ. ῥ. 1δ42, 
οὐδεὶς γὰρ οὕτως οὔτε μάρτυς ἐστι φοβερὸς, οὔτο κατήγορος 
δεινὸς, ὡς ἡ σύνεσις ἡ ἐγκατοικοῦσα ταῖς ἑκάστων ψυχαῖς. 
ψυνοηδὶ 18, 102. (υγ ἰδηθη ᾿).08 ἰπ αναβί886 ρυΐᾶ8, 
Ν τ ἀἰγὶ σοηδβοὶδ δος, τη η8 Ὠδροί δίζοη!ῖοϑ ἢ----Νοοία 
Ι646 8ι1ὰπ| σαβίδης ἰῃ ρϑοίοσγα ἰθβϑίοπῃ. ΡὮ1]ο ῥ. 

202, 406. ἵν’ ἡ μέλλουσα τὰς ἀποκρίσεις ποιεῖσθαι ψυχὴ 
δι᾽ ἑαυτῆς ἐλέγχη τὰ περὶ ὧν εὖ ἢ κακῶς ἀποφαίνεται, 
μήτε κατηγόρῳ μήτε συναγωνιστῇ ἔνῃ ἑτέρῳ" ὃς 1. 
1905, δο. 1641 Ψοβθρῇ. ρΡ. 61, 1 εἰς Πρ ἢ τὸ τε 
συνειδὸς, αὐτοὺς τὸ ἴδιον ἕξειν ἐχθρὸν ἐπὶ τοῖς τολμηθεῖσιν 
ἔλεγεν. ϑεποοίίροη, ἴοο, δάάμ!ςο8 ἃ νδγίθῖυ οὗ Ἀδὺ- 
ὈΙηΪοΑὶ οἰἰαιίοῃ8, νοὶ βῆον (παι (Π6 ΖΘ 5 Πος- 
1ογ8 ΨΘΓΕ ὈΥ ὯΟ Π168Π5 ἸηΐοΓπι θα οὐ (ἢ 18 ροϊηΐ. 

. 15. αν ἀν ἀλλήλων τῶν λ. κα Κορρα ψου]ά ρῥΐδος 
8 σομηπη8 δον μεταξὺ, δηὰ Ἰοἷη 11 ψ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἴῃ ογάθγ (Πδὲ {πΠ6 ραγθῃι 6818 ΤΠΔΥ 6 δνοϊάσά, δι 
1818 τηδηρ͵68 [ἢ6 σοῃβίγιοτοη οὗ 16 ψῇο16 βθηΐθῃσο, 
δηα ἀσβίγογβ [88 Δροβεῖ θ᾽ 5 τη ηῖηρ, 0 ἤθτ 18 δά- 
νογίηρ ἴο (88 ξογοθ 9 σοηδοίθηοο ἴῃ ἐξα ἰδ. Τῆς 

866 86 Ἰεατηεᾶὰ Ἑαϊογ. Οαἱϊ οὗἉἍ δανεγᾺΪ ρβββδροϑ8 νυν οἷ 1 ̓ δὰ Ταγϑοῖ 
ποία, 1 δεἸϊεοῦ 7] Δ, ΟΥ. 7. Ῥ- 209. ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐκ τῶν Θεῶν ἡμῖν 
ὥσπερ ἐγγῥαφέντας (δ8εἷ], νόμους) ταῖς ψνχαῖς. 
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σπογάβ μεταδὺ ἀλλήλων ΒΒο}} ἃ ποῖ Ὀ6 τοπάεγοα, τὲ} 
6 ΕῸ Ν., ““πιοραπιυλίξο," ὅζο,, ἢρῖ, τ Μβοκης 
“Βούνψθοθη ομδ δῃοίῃοι," μυΐ, χ Β (ῃ6 υϊ,.» ἑπέεον 
86 Ἰηυΐοσονε, ταὶ}, ΔΒ ΟσΟ,8]0ἢ ΙΏΔῪ β86 16. 
1Π6 λαγισμι.. ΔΓ6 τισδηΐ, οί (Π6 ἐῤοιψἠέα, θα γϑαϑοην 
ἔπξ5, γεοοξίοπδ: ἴῸΣ (ῃ6 ψογά ῬὈΓΟΡΟΓῪ δἰ ρηϊῆοῷ 
οοωπέϊην, γεοκοηίηρ. ΤὮΘ 86η86, (ΒρΓαίρογο, 18 (ἢϊ8: 
““{Ποὶγ γϑβθοιοηβ δἰζθγηδίο υ, ἃ8 Οσσαϑί0Ή ΓΔΥ ΒΟΙΎΘ, 
οἰἴῃογ οοηάρθιίηρ ἴΠ6π|, (ὙΠΘΠ ΠΟΥ δῖ ΘΟΙΊΓΑΣΥ ἴἰοὸ 
{Π6 ἀἰςίδί68 οὗ τΙρῇ Γθϑβο0ι,) οὐ δοηιι την, δηά }ι81}» 
ἔγίησ τ{πδ (δ  (Π6Υ δοΐ σοῇ ΠΑ ΤᾺ ἴο (ῃοβς 
ἀϊοίδι[65).᾽ 

“«Τηυ8 (88 γ5 ΤΑΥ]ΟΓ) [6 ΑΡοβε]6, 10 {Π6 ὨΔΣΙΟΝ 
ςΟΠΊΡΑ88 Οὗ 32 Ψγ6Γ868, 1. Ἔτη αι ἠὰ Μ δι (Π6 Δ], ΟΥ 
ΤΟΙ ρίοῃ, οὗ πδίυγα 18. [18 ἃ δοἰξ ίαιρ, οὐ {π6 ψοῦϊκ 
οὗ ἰδ ἰὰνν ννυεϊτθ 1ῃ (6 Ὠραγί. Αμπά, {πογοίοσγο, 
(1.) 1Ὁ 88 118 Ἰουπάδίίοῃ πὰ {86 γρᾶάβοη, υηδογβίδης- 
ἱηρ, οὐ Ποδσί οὗ 811 τηδηκίπά, δηᾷ 15 οοιηπηοῇ ἰο 8} 
δίΙΟΏΒ: (2.) ἰδ ἀργθοβ χη (ἢο86 {ΠΠ1ηρ8 γι] οὗ ἃΓ6 
ὙΓΙίδη ἴῃ (δ6 1ν οὗ (ἀοά. Ηογείη {Ππ6 πιϊηά οὗ 
ΤΏΔ ΠΑΡ ΟΏΪΖΟΒ ΜΙ [ῃ8 τη 8ηα Μ}}} οὗ αοά; [86 
ΒΡΑΓΚ οὗ ΓΘΆΒ0η 1ἢ τη8Δ0 βίλφννϑ (ἢ6 β86 ἰσἢξ ἴῃ ἷδ 
ΠΆΓΓΟΥ ΒΡΊ6ΓΘ, 88 [6 ᾿πη] 686 Οσσδῃ οὗὨ 18 {6]]Π|ρο μος 
ἴῃ {(Π6 Ἐδίῃμεν οὗ Γὰρδῖ. --- 4, Ηδ ἀδιῃοηβίγείοϑ (ἢ6 
ΓΘ] οχίβίθποα οὗ [88 ἰαἣν ΟΥ το! σίου οὗ πείωυγο, ὈγῪ 
(ἢγοθ βοϊξ διριυιῃθηίβ: (1.) (6 νὶγίαου8 φοξίοηβ οὗ 
80Π16 ΕΘ ΠΏ 8, ΠΑΝ] ΠΡ ΠΟ βυϊάο θπΓ παίωγρ, ργονθ 
(δι Ὀγ πδίμγα (6 Υ Κῆον δ 15 στρ! ; (11.) δα 80 
ἀοίῃ {πΠ6 ἴοσοβ οἵ σοῃβοίθῃςθ, βθογεί! Υ σεργοδοδίης 
[ἢθπ ἔογ {Π6}]Ρ ψιοκοά δοίοῃϑ; (1}},) 85 88ο {μοὲγ ἀ6- 
Ρείθβ διηοηρ (ΘΒ ῖνεβ, ΟΥ {86 }Γ τωὰέιιδὶ δοοι ΒΑ 10Ὴ9 
ΟΥ̓ υἱπαϊοδίοηβ οὗ {μοὶ οοπάποί, ὅσ. 7 ΟΡ, ΓΟγ 6 
{Π6Γ6 ἰ8 ἃ ἰὰνν οὗ ἢδίυσγο, ὙΒιοἢ 18 ἃ {τὰ 6 συϊάθ, δηά 
βιιποίοηῦ ἰο Ὀτίηρ ἃ πηδῃ, ΠΟ ἢδ8 Π0 οἴδοι Πρἢϊ, 0 
δίθσηδὶ δΡΡίβθθβ. νϑσ. 10. “"ρίογσυ, Ὠοῃουγ, δηά 
Ρθδς6, ἴο δὐεγῳ ἡπαὴ τὶ ψογκρίῃ ροοά," Αςἰβ 10, 
84, 85. Οἰὐ)εοέίϊοη. Βαῖ, ᾿ζ τῃ6 ἰὰνν οὗ ἠδίμῃγα θ6 80 

ἘΞ )αθρὶ8 ἀοῇῆηεδ ἴΠ6 ᾿γογ, “Ἅ ϑεηβιι8 νεσὶ εἱ ἔα]ϑὶ, Ὠοῃθϑιΐ οἵ ἰυγρίδ, 
ουἱνὶ8 ἃ ἠδίυτγὰ Ἰηδἰϊ8, υὐδΐ τη6 5 τηοαϊ απο ΤῈ 8 ϑἶνα γορίδ δἶνθ ρεῖζ- 
Ροῦλυ δεϑοαιίγ." Απά [16 Γεΐεγ ἴο ὦ (ον. 10, ὅ. 

νοοῖ ν. 10 
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βυδοίϊοηι, ν ἰδὲ οσσαϑίοη Ὁ ἰΠ6 οβροϊ ἢ 44π2ι0ε γ΄. 
Βοῆοοί ὑροη οἶἷ..1,17. ἴο (ἢ6 Θη4. Νὸ ἰανν, οἵ ᾿ἰρξμ, 
πον βυβδοϊοηξ δοονοῦ ἴῃ 1156] ἰο βανα τη δηκιηά, τ] θη 
ἄμ]γ αἰἰοηάοά ἴο, 15 βιΠεἰδης ἰο γεΐογπι {πε πὶ, ἤθη 
{ΠΟῪ ἀδῖν πορίεοϊ δηὰ ρεογνογὶ 11. Ογεοέίοη. Βυΐ, 
1 νὰ ᾿ἰνα δοσοσγάϊηρ ἴο (6 Ἰίρῃς οὗ παΐῃγθ, να 888] 
Ὅς βανεά, ἰπουρῇ ψὸ ΡΔῪ ὯΟῸ τορι ἴο τενοϊδιίίοῃ. 
“ἴπδιυον. Το ἀδβρίβα οὐ ἀϊἰβγαραγαὰ ΔῃΥ ἀϊβοονοσίθβ οὗ 
(οὐ Ψ1]1 δὶ ροοίπαβ8, ἴο πορίθςϊς ΔΩΥ βοἤοηια 
ΜὮΟἢ 6 ἢ48 ογτιηθα ἰο Ρῥγοιμηοίθ νἱγίαθ δηά ἢδρρ]- 
Ὠ688, ΘΒρΘΟΙΔ ΠΥ βυςἢ ἃ ρ᾽ογίουβ Δηα ὩΟΌ]6 βοῇ θιη6, 15 
[00]18}, ψίοκοα, ἀηαὰ α οαρϊέαί ἐναπορτοδείοη οΓ δε 
αι οὐ παξιιγ.᾽᾽ 

16. ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τ. ἀι ΤΟ 
ψνῇοἿ6 οἶδιι86 15 ἃ ῬΟΓΙΡἢ ΓΑβ18 ἔοσ ἐλθ αν οΥ 7 μα στκεηί. 
Ὅτε 15 ἔογ ἐν ἦ, ΌῪ ψ ηδὶ 18. σα] δα δὴ λϑθέθγοσιδ; Ἡ ὨΙ ΠΝ, 
Πονονοῦ, γγἃ8 ΏΟΓΟ ἰγααυθηΐ ἴῃ (ἢ6 1,84{1η (Πδ8η ἴῃ (6 
Οτοοκ. [ἢ πηοβέ ηιοάθν ἰδηριυαραβ 1ἰ 18 ΨΘΓῪ σοπ- 
Ώοη. ΤΠ τοδάϊηρ οὗ {π6 (οἀ. Α. ἢ 18 ἃ ρ'οβΒ. Τὰ 
κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων 18 ΟὔΒΟΌΓΕΪΥ ΤΟΠἀογοα ΒΥ οὖζ 
ἘΏρ 8 Τγδηβίδίογϑ, “(6 βϑογοίβ οὗ πηϑη." ἢοά- 
ἀν ἀρο᾽β νϑγβίοῃ, “6 βϑογοίβ οὗ πιδηβ ᾿ιϑασίβ," 15 
ΤΏΟΓΟ Ραγβρίσυουβ. [{ ἢδ48 ὕδθη αιιοδί!οηθά, ΠΟΜΕΝΕΓ, 
ὙΠ οῖΠ6γ ἐδαέ θ6 [Π6 586η86; ποιυρὶ 10 18 βυρροτγίοά 
ΌγΥ Οτοῖ. νῇῆο σοΡΑΓοΒ 1 (Ογ. Φ, ὅ. τὰ κρυπτὰ τοῦ 
σκότους: ἍὮΘΓΘ {Π6 ΨΟΓΩΒ ἀγα δχρ]δηθά Ὀγ τὰς βουλὰς 
τῶν καρδιῶν. Αηά 4 (οΥ. 14. 926. τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας. 
Κορρθ {π|πηκ8 (Π6 βεβῆβθ δαυϊνδίϑθηϊ ἰο ἰδαὶ οὗἁὨ (86 
διαλογισμοὶ Ὀδοτα τηϑθη!]οηρα. Βυΐ {Π]18 σδῃ ΚΥ͂ Ὡ0 
ΤΏΘΔΏ8 Ὀ6 δἀιμη(64. (ΟὨγγβοβί. ἰδῖκθϑ 1ξ 10 ΡῈ δαυΐ- 
να]θηΐ ἰο ἁμαρτήματα, ΜὨΙΟΝ 18 ΘΑΔΙΪΥ ἱΠΔαάτο 8510]6 : 
βίηςα αοἂ δηὰ ἀπά “6815 (ἢ γῖϑὲ Ψ}1}} ποῖ ἢοϊά Ἰπάρ- 
ΤηΘηΐ ΟἹ ΠΊΘΠΒ ογέηιε8 οἷν, δαὶ {πεῖς υἱγέμεδ. Ὅγ. 
Μδοκηῖρῃς σοηάθσβ 1, 1η6 ᾿ηναγὰ ἀἰβροβί! ἢ 5." 
Βιυύ ἰξ 866Π18 ἴο Γαΐδὺ γαίῃ ἴἰο 16 οομηδοῖς (ἤδη 16 
ἐβομρ ἐδ οὗ ταϑη ; (ῃουρῆ 1 σαπηοί {πη 1 οοηβηπεά 
(ο ἰδαί. Ογο 18 ἢ 85 λ676 (1 [11 βθθη γί σ {8 
ΔΏΥ οὗ (Π6 οἰδογ (ὐοιηπηοηίδίοτΒ. Η8 δηποίαίίοη 18 
(ἸΚο πιοβί οὗ ἢ18 οἵ θγ8) Θχσθθα! ὩρῚν ῥγοὶχ : θὰ ΠΙ8 
τηθδηϊηρ 18, [Πδι ἰη τὰ κρυπτὰ τ. ἀ. {Π6Γ6 15 ΓΟίοΓΘηςΘ 
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Ὀοίἢ ἴο {Π6 βθογοὶ σοι 868 δηὰ ἀδοάς οἵ τιθῃ, ψἢ}6- 
{ΠῸῈῚ σοοα οὗ δα ; δῃὰ (δὶ ἰδβογθ 18 8)ὴ οἰ 0818 οὗἁ 
καὶ, εὐθη; 4. ἀἅ. “6 Μ}}} Πποϊά Ἰυάδριηδηΐ ον ὄνθη 
{μ6 ϑεογοέ ἀθθαϑ, ὨΔῪ οομηδεῖδ, οὗἨ τηϑθὴ (πο ἢ ΤΊΟΓΘ, 
16, ΟρΡΘῺ δ8ο10}8). Απά 80 (1 Βηά4) Βιυγκς δηὰ 
6115 Ἰηςτογργοίθα ἐδ6 οχργθββίοῃ. 1 οοκο οχρίδίηβ ἰΐ, 
“4}} {π6 δοί[οη8 οὗ τηϑθη.᾽ Βυΐ (818 15 τυπηΐϊηρ 1ηἴ0 
[Π6 οΥΕΓ δχίγθιηθ. Α,8 1116 σαρϑῦ]6 οὗ ργοοῦ 18 {Π6 
ἰηςογργοίδιίοη οἵ ΤΆγ]οσ, Μγ. δῖ᾽δάθ (ἢ 1685 (8μ8η 
ἢ18. 8114] Ἰυάρτηθη) Θβρουδεβ [26 νᾶρια δηά ἰῆβδρ-. 
Ρτορσγίδίθ ᾿ηἰοσργοίδύοῃ οὗ Ὁγ. ΗἩδιημηοπά. Τῇ 8Γ- 
συμοηΐ οὐ ὙΒΙΟἢ (Πδὶ 158 ἑουηθα (ηδιλοῖν, {πὶ [Π8 
ΡΙΟβθηΐ ρἤγαβ6 18 ΒΥΠΟΠΥΙΊΟΙΙΒ ΜΠ1Γ0 τὰ κρυπτὰ τῆς 
καρδίας, ἴῃ 1 (οτ.14, 95.) 18 ἱἸῃσοῃοϊιδῖνα. ΤΠΘ ῬΏΓΑΒ6Β 
ἃΓ6 "οέ ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΒ: ἴῸΓ ἴῃ [6 ΟΠ6 ὨΟῪ ΠΟΘΙ ΟἿἹΓ 
σοηϑίογαϊίοη καρδίας 18 ποέ ἡομπά. Τῇ ρῇγββο, ἴῃ 6η, 
Βείηρ [οἷν ᾿ηἀοίογιηϊηδίθ, βθθπ8 Ἰηθηἀθα [0 ΔρΡΡΙΥ 
οι ἰο ἐῤλομχἠίδ (!. 6. σουΠ56]8) απά αεἰΐοηθ. Απά 
{18 νον οὗ (6 50}]6οΐ 18 Θοῃῆγιηθα ὈΓΥ ψῇῆδὲ ατο- 
ι1}5 το  δίθβ οὐ Τα]68, ψῇο Ὀοίηρ ἱπιογσοραίθα ψἢθ- 
{ΠΥ ΔΏΥ δοίίοη (πηοδηϊηρ βθογοῖ δοίΐοη.) οου]ὰ ββοᾶρθ 
1Π6 ποίϊςα οὗ αοαῇ δηδνογθά, Νδυ, ποΐ δνθὴ 8ΔΗΥ 
ἐλουρὴί. Οτοι8 οομηράγθβ (Π6 ἱπηργαββῖνα ἀϊοὶ οἵ 
υνθοηδὶ) :  ίαηι δοείιι8 Ἰπέγα δ6 ἑαοϊέμηε φιὶ οορτέαΐξ 
εἴΐωηι, Ἐαοίξ οΥπιθη λαδεί. 

16. κατὰ τὸ εὐαγγέλίον μουΊ ΒΥ εὐαγγέλιον 18. ὮΘΙΟ 
τηθδηΐ ευαηροίϊοαΐ ἱπείγμοίϊοη. ὅδὸ 10, 16, 6, 46.: 
ὙΠ οΙΟ (Πογο 18 δα ρα ὈΥ̓͂ ΨΑΥ οὗ Ἔχρἰδηδίίοη καὶ τὸ 

Ἵ . Ὑδῖβ οἴδυβα πιδὲ 6 Ὀγουρῇϊ ἢ δου ὅτε. 
17. δὲ, σὺ ᾿Ιουδαῖος ἐπονοκάϑη. Νον [ΟΠ] ον 8 {Π6 

οἶθοῦ βοηςπηθηΐ, (866 (Πα ηοΐα Οοἢ νοΓ. "Ὸ ΓΘ68 ἱ 
(Π6 ἐὔειυδ, πδιηοῖγ, {π8ὲ ονθ οἡ ἔΐονι, 1 {πο 88 
5ἰη, Μ1|] 1411 Πινίηθ ρα ηϊ8, Δη4 [086 ᾿Π0 ἢ 
Ποανίογ τ[Ὡ8η οἡ {6 ἀθηί 68. Ὑοῖ (ῃ6 Αροβί]6 ἀοοϑβ 
ῃοΐ Ῥτοροιηά {18 βοηςπηθηΐ ἢ ΘαΡΥεδ5 τοογάβ, Ὀυϊ 
τϑίδοσ, δϊοσ δηυηθγδαίηρ {Π6 νϑγίοιβ ρτῖν!]ορ65 ψ ἢ 
ΜΙ σἢ 1Π6 56 »ν8 αά, Ὀαγοπὰ οἰ Γ Ὠδίϊοηβ, Ὀδθη [8- 
νουτοά, 16445 ἰἤδπι ((πουρῇ 1 ἃ ΑΥ ὮΙ Οἢ ἰηνοῖνοα 
ἐπημῖνῳ ταῖν (πη αὐἐγπιαξϊοη) ἴο [ἢ ΓΘΠΙΘΙΏΡΓΔΏΟΘ 
οἵ {ἰ6 5.π5 ψΊ ἢ ν᾿ οὗ {ΠΥ ΘΓ δοσυβίομηρα (ο ροΪ- 

Φος 
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Ιυΐϊο΄ {ποιηβοῖνοθ. Ὑ8αῖ, ποσόνον, ἐοἐοιοβ ἔτοῖῃ ἢ 
ἢ {6 τϑίία οὗ Ὠινίηθ ρυη:5Π πη 18, ἢ 6 ᾿οαν68 ἴο {ΠΟΙ͂Γ 
ονη Ἰυαρτησηΐ, ΟὨΪΥ (δὲ νοῦ. 25 8644.) ἀφοϊατίηρ᾽ {8}18, 
{πὶ οἰγΓουταοΙδίοη, δηκὶ {Π6 ΟἸὮΘΓ ῥγεγοραίνοβ οὗ 186 
Ψανν8, σδῃποῖ ργοουγα {ει ἀρ νογδησο ἔγοιη Ὀ νη 6 
Ρυπιβπιηθεί, 1{ (Π6Υ 06 (ΓΔΏΒΡΤΕΒΘΟΓΒ οὗ [Π6 ἴ,ἂν΄. 
(Κορρε.) ϑοβοοίίρεη τοιηδγκβ, ἐπὶ ἔθοσα 18. 38,5 
ϑδενη ἴπ6 δἰἰϑπιίοῃ οὗ (ῃ6 ον 1ο 186 ἐλοονεέϊοαξ 
Ρϑτί οἵ γε]! ρίοη (νεγ. 17---20.); ἐδέθη 18 ὈΪαπηθαὰ {Π6Ὶ» 
πορ]δοΐ οὗ ἴΠπ ργ»αοέϊοαΐ (νοτ. 4] ----24). 

Ϊ σαῃποῖ δββθηΐξ ἴο {ῃοβ6 τϑοθηΐ ΟΥ 68 ψἢο τοδά 
εἰ δὲ, δυγοὶγ [Π6 ον! ἄδηςε ἔον ἰΐ 18 νϑῦῪ Βρῃϊ, σοτη- 
Ῥατοὰ σι τπᾶΐϊ ἴον {Π6 οοηπιποθ τοδάϊηρ. ὍΤὴθ 
δίγοιροϑί δγραιηθηί ργοἀυςοὰ 15 (παῖ εἰ δὲ 19 [Π6 ΤΊΟΓΘ 
εἰ βίο τολάϊησ. ΒιυιίΠ6 ἔνο τοϑαϊηρθ ἅΓΘ 80 81 π|118 Ὁ 
δας {μαΐ ῬΓΙΠΟΙρΙ6 βθθη8 βΟδγοο ΔρΡ Ιο4016. 1 
βυιϑραοῖ ἰζ [0 Ὀδ ΠΊΘΓΘΙΥ 8Π ΘΓΓΟΓ ΟΥ̓ [6 50Ὑθ68 : δηά, 
αοσοιἀοηπέαξίψ, τ Ὀ6ΆΓΘ Βοπ6 ἰο] ΓΔ ΌΪΥ ΔρΡΡ 8016 56Ώ56, 
θυξ ποέ (45 ΚΟΡΡΘ 8808) τῆογθ βυ!δδ]6 ἴο {6 σοη- 
ἰδχί. Α.8 ἴο {Π6 δι Ππογν οὐ ΤΠοορῃγ]δοῖ δηα ἜΠεο- 
οὐοτεί, 1 οὐρῇξ ἠοῖ ἰο Ὀ6 Δρροαϊ]οά ἰο ἔογ ἰπαΐ τοϑδά- 
ἱηρ ; Βίη6θ ἘΠΘΕΣ ΘΧΡΟΒΙΓΟΠ5 8Γ6 ἐοττηθά ΤΡΟΠὰ ΤΟΡΑ 
βοϑίοπιβ, Ὑῇὴο Θν θην τοδά ἴδε, νοΐ 18 (1 (πίη 
ἔλγ πογο 81}88]6, δῃηἀ τόσα ἴῃ [ἢ 6 ΑΡοϑβι]6᾽ 8 δίυ}6. 
ΤΠΘ 8686 ΙΏΔΥ 6 [ἢ18 ΘΟΧΡΓΟΒ86ε : “ (ΟἸ6 ΠΟΥ͂; 
Ἃ(ου Ὀοαγοδέ ἐΠ8 Ὡδη6 οὗ ζ6ν;" (ποῖ “τί δεγ- 
παηθα," 85 Ὦνγ. Μδοκηίρῃξ τοπάθγβ.) ᾿Επονομάϑεσθαι 
οἴϊτέμ οσσυγβ ὈοΓἢ ἴῃ {π6 ΟΝ] Τοβίλιηθηΐ δηά ἰὴ {Π6 
Ἰαΐον (ἰαββί δὶ υυσιίοβ. (δε. 7 είβ8.) [0 18 τρθαν τὸ- 
τολῦκοα Ὀγ Οτοί., Ποῖ, δηὰ  οἴϑ., {πὲ [Π6 ἐπόνομ. 
18 τπσοδῃΐ ἴο ΡῈ. οηιρλαξϊοαΐ; η. ἃ. “1ἢοὰ Ὀοαγοϑὺ ἐΠ6 
καϑιὸ οἵ δν,, 0 αὐτί 50 οπἦψ ἴῃ ἤδη, ποῦ ἴῃ ΓΘΑΙ ΠΥ." 
ΕἘῸΓ Π6 [ἢδὲ 88 βιιοῦ 838 δὰ ἄθβογιθθβ 1η {Π6 [ὉΠ] οἿ- 
ἱτρ᾽ νοῦβ68 τ ρὴ! 1υ90}0}0 θ6 80 ἰεγπηθά. [Ι}ἢ (18 ν] ον 

6 Π1:15 88 ἴῃ ἦτο ῬΑΓΔΡΏΓαΒβθ, οὐ γὰρ εἶ κατὰ 
ἀληθείαν, εἰ μὴ πληροῖς τὸν νόμον. Οτοί. 8)η4 Κορρο, 
ἴοο, {ΓΪΥ οὔβογνο, ἰἢδὶ (ἢ 6 ΠΑΠῚ6 ᾿Ιουδαῖος, ὙΠ οἶ γγ88 
οὐ σίμδ!ν ἃ τηθγα ραἰγοηγιηΐς, 48 ἀθποίηρ οη6 οὗ 6 
ἀτθο οὗ Φιάδῃ ; Ὀυΐ σἀπι6 αἴϊουνγαγάβ (ο 06 οπο οἵ 
ἀἐσηὲδν δῃὰ γοίρίοη, ὈΥ ἃ βοτ οἵ δἱ!υιβίοη ἰο ἃ δη- 
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εἰς οἰγ πιο ον οπι Σ᾽ ΓΤΤῚΝ (866 ῬΗΪῸ δδ 8. δι 2, 
989 Α.), δῃα ψγὰ8β ἐπουρηξ ἴο πιθδῆ ἃ ΜΌΓΒΕΙΡΡΕΓ οὗ 
οὔ Οοά. Τῆυβ (49 (εγόέοβέξ. Ὄὔϑογνοβ) [Π6 νΘΥΥ 
τῆι ὈΘΟΔΤΩΘ ΓΟΒΡΘΟΙΔΌ]6, ἃ5 Οἰ γἰδέξαΉ 15 ον σϊεἶι ει: 

.. 17. ἐκαναπαύη τῷ νόμα»,““ τῇοιι ταβίθβε οοηῇάειι 
ἰπ, διὰ Ὀοδβίοιῃ οἵ; ἐῃ8 αν." Ὑὴ6 ψοτγὰ ἀναπαύομαι; 
ΠΟ Ὦ, τ [18 ρυΙΠ} ἶν6 56 Π86, βίρηϊῆοβ ἴ0 ἰθδὴ Ὁξ 
ΓΘ ΟΙΠΘ. ἸΡΟΏ, 18 υδδα [ἢ ἃ πη ΔΡΠοΥ 8] βΘΏ86 ΠΕΓΘ, 
δῃὰ ἴῃ ΜΊΟΝ. 8, 1., ψθ]οἢ ράβθαρο (Π6 ΑΡοβ16 βθϑῖιβ 
ἴο να ἴῃ τηϊηἀ. ΑὮ δχαπιρῖὶθ οὗ 1}18 15 οἰίοά ἢ 
Ὗ εἰ8. ἔγσγοπι Ατείδη Ἐρίοϊ. 1, 9. τὸν δὲ Φιλόσοῷφον ἡμὲν 
δεήσει, ἄλλοις θαῤῥοῦντα καὶ ἐπαναπαυόμενον, ἀποδημεῖν. 
ΦΟΠΙΘα 8. Δἀ 45 Ηθτγοάοί, 4,1, 8. 

17. καυχᾶσαι ἐν Θεῶ. ορρα ρδγαρἤγαθθβ ἐπ: 
“Ἅ1ῃοὰ Ὀοδϑίοϑὶ τεϑροοῦηρ (ἀὐοά, πδιρεῖν, (μαΐ ἔπομ 
Κπηονοβί {π6 οὐδ γὰρ ἀοσα, ἀπ νοηῃογαίθϑὲ ΠΒ πϑιηθ, 
ΒΒ ῬΙΌΡΙΠσΌ5. δι ἰυΐοϊασγ, ψῃΠ6 ὑμ6 Ηδδίμθη ὅτ 
ἀϑέοι." Απᾷ ἢ τϑέδιβ ἴο Ερ. Ἐς. 46, 4. δ, 11; 
γ᾽ εἰδίδίη σῖνοβ {Π6 [ΟΠ] πτὶπρ' ἐπίογργοίαιοι : “ (σα 
(δι ηκοεί ἐἢαι (οὐ ἰΒ τῃ6 οὐ οὨἷγ οὔ (πΠ6 δενβ.᾽". 

18, γινώσκεις τὸ. θέλημα. 58εὶ}. αὐτοῦ, τ ὨΏΣΟΝ 18. οτηϊ- 
(64, βΒίηδσα Θεοῦ [45 ἱεηιιθ ἰαίοὶ Υ Ῥλδότμο δ6ς 5.1. 
48, 16. 1 Μδςεο. 8,6. Α βἰηπίας 6}}ΠΠρ88 ἴῃ οἰοΣ 
ΠΟῸΠ5 ΤΩᾺῪ ὈΘ Β06Π ἰῇ ὅ, 9. 9, 428, 1 (ὐος. 16, 19. 
Ἠδῦ. 1, δ. Μαῖὶ. Φ6, 64. 4 Ῥοΐ. 1, 17. (Κορρο. 
Υοὶ ἢο (Ἰδβδβίσαὶ σεῖο σου] ἤδνα βὸ ψείθη. Κόνν 
ΒΘΠΒ6 8: “ Κηονεϑί ἢΪ8 ψ1}}, ηοΐ ἴτοπι γθβθοη ΟὨΪΥ, 
Ῥυΐ ἔγτοιη γον δι οῃ." 

18. καὶ δοκιμάϑεις τὰ διωφέροντα. ΤὨ15 15 4 ρορυΐδέ 
ἔότῃι οἵ δχργθββίοῃ ἴῸΓ ἐπίστασαι δοκιμάϑειν. ἴῃ {60 
ἱπιογργοίδιίοη οὗ τὰ διαφέροντα (Π6 (οτηπιρηϊαίοτῤ 
4.6 Ὠσί φυ ἀρτθθά, Οὐυτ ἘΠ ρΊΒἢ ἰγαῃδίδίοσγβ ({]- 
Ἰονίηρ, ταδί. δπὰ ([ἢ6 ΨῈ]ρ.) Το : “ Βρργοψα 
{ἢοβα (πίηρδ [Πδὶ 86 Ἂσοθ ] θηῖ." Απα {ἢ}]5 νσΒῖ οἱ 
15 δἀορίοα ΕΥ̓ (Δρ61}1υ5, Ηδιῃηηθη6, Ν᾽ αί80}]., ΤΊγίηιιϑ, 
Ριβο., δῃά Μαοκηϊρηῖ. Ῥαγϑυβ γϑηάοῦβ ερίογὰδ. 
Απὰ Μδοίη. ρτιδηΐβ ἢδὲ 10 τῆδυ αν {πΠ6 86η86 οὗ 
“ἐ {ῃοιι ἔγἐοδέ ἧς {πῖηρ8 [μὲ αΙἶδΣ.᾽ 1 παν, 1 (ΠἰηΪκ, 
Τη6Δῃ ἴο ἀόδαψ, ἐγν, ἴὴ ογάθσγ ἰο ἄρρζονθ. δὸ Ηδιην: 
τηο84, ΨἼ|Ο, ΒΟΎΨΘΥΘΙ, 1 ΟΓΘΓ (0 Τά Κα δῖ ἸπίρΓρτθ- 
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οὗ στοδῖδσ ροβρι σαι ; δὰ ἰο {δ 6 ὩΘΌΓΕΣ ποθ 15 
δαάοά 4 τιββου]ης, ΕΥ̓ [ἢ6 σοῃβίγαοί!οη πρὸς τὸ ση- 
μαινόμενον. 

14. ἑαυτοῖς εἶσι νόμος. ΤὮ8 ΔΡΡΘΑΓΩ ἰο βάνοὺσ οἵ 
{Π6 Ιάἀἰοιςοα] ῬΕΒΕ ΟΙΟΕΥ ΣῈ δῃὰ δογο, ατοίυ5 οὉ- 
ΒΟΙΝΘΘ, {Ππ6Γ6 ἅΓ6 (ἢ6 ἤριγοθ σλοκὴ, (ἢ6 Οσψηιογοη 
δηά 16 “εέαίορεὶδ (σαυβα ἴογ οδοι). Τ|ιδ δοῆβ86 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 [ἢπ8 ἜΧΡΓΘΟΒ8Θα : “ ΤΏἬΏΘΥ (1. 6. (Π6 ἀϊςίαία65 οὗ 
{π|61Ὁ Γᾶϑοη ἃπα σοη ΒΟ 6η66) βίδηά 1η (Π6 ρἷδοθ οὗ ἃ 
αν ἴο {Πδιηβθῖνθβ, τ ΏΙΟἢ ΘΠ] οη8. οἡ ἴθι (ἢ 6 ρ6ῖ- 
ἔοτιθδησα οὔ ψῆδὶ (ῃ6 τλογὰὶ ἰᾶὰν ψου]ὰ ογάογ." 
Μδοκηϊῆς σογγθοῖν ἱπίδγβ, (Πδὲ (ἢ6 ““Αροβέὶα 15 
δροακίηρ οὗ βυοῖ (θη .}1 68 885 Βαανα ποί ἃ γρνϑαὶ ϑά 
ἰᾶν ; δηά (δαί {ΠΘΥ πιᾶῦ Ὀ6 βϑανεὰᾶ ὈΥ Ῥεγίογιαίηρ (Π6 
δὰ ψὨίοῖ (Πον ἤΠΓΉ18}} ἰο {ΠΟΙ ΊΒΟΙ 68. 

15. οἵτινες ἐκδείκνονται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐ. τ. 
κια. Τῖι οἵτινες 15. οἰο56 1] σοηηδοίδα ν ἢ [Πρ ῥτε- 
οδάϊηρ (ἔγοπὶ ψὨϊοἢ [ἴ ουρῆϊ οηἱν ἴο ἤᾶνε ὕβθῃ βερα- 
Γαῖθα ὈΥ ἃ σοῃῃπ8); δηὰ [Π6 τγοἰαίϊνα βίδηἀ8 (45 (ἃ- 
Ῥ6]1υ5 5408) ἴὸσ φιεῖρρε φμῖ, «ἰροίθ φειὶ, δεἰἐϊσοῖ, ἰῃ88- 
Π0ἢ 486. Εοῦ [Π86 ψοταβ ἐκδείκνυνται ---- ἀπολογουμένων 
ΔῈ τηρδηΐ (0 δνησα δηά 1] υβέγαῖθ (ἢ6 δββογίιίου 
ἑαυτοῖς εἶσι νόμος. 

Μοβῖ γεοοηΐ Οοπιπηρηίαίοῦβ δάορί {π6 ορίπἰοῦ οὗ 
ὟΝ οΙΓ απὰ Ῥαδίδιγσεοι (ἀδγινοαὰ ἕτοωιι (ὑσ}]} 1.8), (δὲ τὸ 
ἔργον τοῦ νόμου ἰ5 ἴῸΓ νόμον : δηά, ἴῃ ῥτοοῦ οὗ 118, [Π6Ὺ 
οἷα βανδγὰΐ βχϑρ θβ. ΤῊ ΟἾΪῪ βογρίιγαὶ οὔθ [8 
ἘΡἢ68. 4, 12. ἔργον διακονίας. Βυΐ ἔργον 18 Ὠοξ {δ Γδ 
Ρἰθοηδϑβίϊς, 48 1 β0,8}} βῇον ; δῃηά 88 ἴο ρδβϑβαρθβ οὗ 
1Π6 ΟἸαββϑίοδὶ ψυογβ, ἔλεε ἤΘΓΘ σδη δἰογα ηο ἀϊγεςί 
Ῥιοοῦ. ΟὨυγϑβοϑβί., δῃὰ 86 τϑοῖκ (πμηθηίαδίοτϑβ, 
4130 Εταβιηυβ, Μοβοσἤ5, Δηά (ἀδἢδίη), δμοηρ {86 

Ἐ ἘΧΑΠΊρ 68 οὗἉ (6 ἰάΐοπι διὰ ϑεηςἰπγδηΐ ὅσ αίνθη ὃν εἰδείη; εχ. 
δτ. Αὐἱϊοῖοῖ. Νῖς. 4, 14. ψ]ιο 588ν8 (ἰΒαὶ (πε ΘΟ] ρὨϊοηΘα δηὰ ᾿ἰθοσγαὶ μεγβοη 
οὕτως ἔξει (οαττίοα μἰῃπ)8ε 1) οἷον νόμος ὧν ἑαυτῶ, Αρδοη. Ῥγοργειῃ. 
14, οὕτω νόμος ἔσομαι τοῖς πολλοῖς, οὐχ οἱ πλείους ἐμοὶ. Ῥδϊο, Τὶ 
40, 8, τοιοῦτος ὁ βίος τοῦ πρώτον καὶ ἀρχηγέτου ἐστι τοῦ ἔθνους, ὡς 
μὲν ἔνιοι φήσουσι, νόμιμος, ὡς δ' ὃ παρ᾽ ἑμοῦ λόγος ἔδειξε, νόμος 
αὑτὸς ὧν καὶ θεσμὸς ἄγραφος. ὙΠαηιῖβῖ. 1. Ρ. 15. ν»γῆο (818 ἃ τηο- 
ΠΆΓΟΙ ἠἐπιδεϊβ[ α ἰαῶ. ῬὨΪΐο 1, 108, 30. τνῆο 8479 {παῖ (Π6 [,Ἐρ;1518- 
ἴον Νίοδεβ νγἃ8 νόμος ἔμψυχος τε καὶ λογικὸς. 
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τηοάδγῃ ὁή68, [ΟΠ] ονοά ὈγῪ Ταυῖογ δὴ Μαοκηιρῆὶ, 
δάνο τρίεὶν ρεγοσίνοα (ῃδὲ ἔργον τοῦ νόμου βἰρη δε 
“1ἢς εἤεοί οΥ ργοοῖ οὔ {Π6 δχἰβίθηςθ οὔ {πδὲ ἰανν,᾽ νἱΖ. 
ἴη ἀϊβοονογίησ ἴΠ6 οὐ ραίίοη ἴο πιογαὶ ἀυι 68. ψ ΠΏ οἢ 
τουοϊδίίοη, ὈῪῚ 119 Ρῥγθοορίβ, υῃΐο 8 δηἀ οπ]οΐῃϑ. 
Απὰ [ἢ 18 υ86 οἴ ἔργον ΜΙ ἃ Οφηἰᾶνα 1 584}} οοπῆτστηῃ 
Δη4 Πυϑίγαία ὈΥ δοὶπθ δχαηρεβ. ΕἸγϑί, ἰῇ ἃ ΝΘΓῪ 
ΒΙΠΉΠΔΥ ρδβδᾶσθ, Ὠιορθηθδ [δογίϊυ8 [ἢ Ῥγεοῖ, βϑγ8: 
“ (ἢ6 Αγ δΓΔη8 ἢανα ἴἢ6 τὸ ἔργον τῆς Φιλοσοφίας, 
{πουρὶι ἀσβεαξεο οὗ {Π 6 εργεαν ὀῆντι οὔτ. δο 4180 
ἴῃ 6 ϑοθοῖὶ. οα Ετρ. ΑἸσσβί. . πᾶν τὸ τῆς σοφίας 
ἔργον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἐστιν. Ἠδησδ ΤΥ ΡῈ ἀοίοπάορα 
δηά "υβἰταίοα ἃ Ρ4888ρῈ6 οὐ ΣΦ βο η. Ρ. 86, 2. ψΒιοῖὶ 
Ὧγ. Ταγῖον ἤγβι τηϊϑυηάογϑίοοά, δὰ ἰμθη ἰδιηρογοά 
Μ], τῆς γὰρ αἰτίας αἰσχρὸν τὸν αἰτιωμένον ἔστι τὸ ἔργον 
μὴ ἔχειν ἐπιδεῖξαι. 

14. γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτών, ““ ἀδορΙν ᾿πῆχοά 
ΔΠ4 ἱπογδάϊοαθ]θ, 48 1{ ογο τυγέξέοῃ Ἰὴ {Π6ῚΓ Πραγίβ. 
δ88018 Ἔχ ρ 15 {Π118: “" Β6ηΒ:1η ΓΟΟίΪ ΠΟΠΘΒΙαΙ6 8η)- 
ΤΩ 18 6886 1η6Ἰ πῇ ; ἘΌΓΠΙΔΠῚ ΠΟΏ 6511 ΒηΪΠΊΟ Πρ ΓΘΕδΌ ΠῚ 
ΠαΡοηί. (οπβοϊθης πη), υ Πογιηδηι Πηογα θη ἀρϑηάὶ, 
8671 ἀοδεηΐ." δια ψα Πᾶνα ἃ τπηοίδρῆον ἰσϑαυθηΐ 
οί ἴῃ τῃ6 δογιρίαγοβ, [6 ΒΑΌΡΙη8, δῃὰ τ1ἢ6 (]88- 
βἷοαὶ Ὑειίοῖβ. ὅ66 96γ. 81], 81. Ργονυ. 8, 8., οοτῃ- 
ρᾶγοά ψ ἢ ΗθΡ. 8, 10. Μϑδοκηϊρῃῖῦ οὔβογνοϑ, (ἢδὲ 

ἈΞ 80 ΡΙαυΐ, 780 ο. (εἰϊοὰ ὃγ Ῥεἴ8.) τίς οὖν ἄρξει τοῦ ἄρχοντος ; 
ὁ νόμος, ὁ πάντων βασιλεὺς θνητῶν τε καὶ ἀθανάτων, ὥς φήσι Πί»- 
δάρος, οὐκ ἐν βιβλίοις ἔξω γεγράμμενοις, οὐδὲ τίσι ξύλοις, ἀλλ’ 

ψυχος ὧν ἑαυτοῦ λόγος, ἀεὶ συνοικῶν καὶ παραφυλάττων, καὶ 
μηδέποτε τὴν ψνχὴν ἔρημον ἐῶν ἡγεμονίας. Ἴῃ6 αὔόνα ποῦϊα Ρ858- 
δᾶρῈ οὗἉ Ρίηάαν 1 τεραγὰ 85 ἢϊ8 ἀγομοῖγρθ, 8 τ Βθηοα ΗΟΟΚΕΡ θ0;»- 
τοπεὰ (ἢ τ. δε Ῥαηεργτηῖς οὗ [δ»ν, 860 Παρρὶϊν ἱῃιτοάποεὰ ὈΥ͂ 
[οτὰ Ἐτϑκίηςε ἰηΐο οηδ οὗ ᾿,ῖ9 βημεϑὶ οτδιί ἢ 8. 

580 δἷδο Ρ ιῖϊο, 872 α. οἰϊοά ὉΥ Οδῦρζου: νόμος δὲ ἁψευδὴς, ὃ 
ὀρθὸς λόγος, οὐχ ὑπὸ τοῦ δεῖνος ἣ τοῦ δεῖνος θνητοῦ φθαρτὸς ἐν χαρ- 
τιδίοις ἣ στήλαις ἄψυχος ἀψύχοις, ἀλλ' ὑπ’ ἀθανάτον φύσεως ἄφθαρ- 
τος ἐν ἀθανάτῳ διανοία τυπωθεὶς. Ῥεῖθ. μΒα8 πετε πεδροα τΟρεῖπεΡ 
ΟἸαβϑίοδὶ ραββαρθβ ἰῇ βυρεγδαουβ δυυηάδληςσθ, ἕθδηγ οὗ το 8.6 
1116 ἴο (Π6 Ῥυγροβθ. 6 τηοβῖ δρροϑὶία δῖε ἔγοιῃ ϑορῆ. Τιυιρί., 
οἰϊοὰ Ὀγ τς ϑοδο]αϑὲ οἡ ΡΙηὰ, ΟἸγταρ. 10. Σὲ δ᾽ ἐν φρενὸς δέλτοισι 
χοὺς ἐμοὺς λόγους. Απὰ 2Εβο γ]. Ρ. Υ,, 818. ΟΝ ΒΙοηλ,) πολύδονον 
πλάνην φράσω, ἣν ἐγγράφον σὺ μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν, ἯΒΕΓΕ 
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“«{ῃϊ8 15 β8]4 ἴο θὰ ψύυϊίδη ση᾽ 186 ποαγί, Ὀδοδυβα ἐδ 6 
δΔΠ6 ΑἰΒΟΟΥΘΙΓΥ ἰδ, 1 ρϑγί, τηδθ ὈΥ τ 6} Β ἡϑδίεγαὶ 
ΤΟΔΒΟΉ 84 ΘΟὨβοΙΘης6.᾽ 

1δ. συμμαρτυρούσης αὐτών τῆς συνειδήσεως. Οτοῖ8, 
δηὰ τηοϑὲ τϑοθηί (ὐοιητηθηϊδίοιβ, (8 Κ6 συμμ. ἴογ (ἢ68 
δἰ 016. Βαὺ {Π6 συν. Π6ΓΘ 18 ΠΟ ΤΊΟΓΘ Ρ]θοῃαβίϊς ἰἢ8η 
ἴη ἔοι. 9,1. συμμαρτυροῦσης μοι τῆς συνειδήσεώς μου. 
Οηϊν λεγο αὐτοῖς 15 ἴο θ6 Βρρ!!6ἀ ἔγοιῃ {Ππ αὐτών ῥΡτο- 
οδάϊηρσ. [ἢ Ροΐΐ ο8868 [Π6 συν. 8]0η:ῆ68, ποὶ εὐἑέἦ, 
δυῖ ον ἐλθ ϑεποῇέ οὔ; 858 4130 ἴῃ Βου. 8, 16. Αρος, 
21, 18. 1ἰ ὁσουτβ τη Ψ6Γ.11, 7. ΤΠοοάοι., (ποι ρὮ ἴῃ 
8 Βοιηονῃδί ἀΙ Πδγθηΐ 86η86, Δηἃ ποῖ ΓΘ ΘΉΓΥ 1α 
{ῃ6 ΟἸαβ51.0 8] ἩγαΓΒ; αὐ ΔΙΑΥΒ ἰη 1Π6 δέγίοέ 8ὶρ- 
πἰδοδίοη, νὶΖ. οὗ ὑφθαγίηρ ᾿ὶζΠη655 ἰὴ σΟη]υ ποίου 
ψῖτἢ δ οΓὮΘΓ, ᾿ ᾿ 
Οη {6 ἴογςα οἵ οομδοΐθησο ἴῃ θαγίηρ {Π18 (65 0ἸὩἸΟῺΥ 

οἵ ροοὰ δῃά ον], ατοίυβ δηὰ Υ εἴ8. δά ἀϊισα βϑνδγαὶ 
ἸηςΘγθϑίηρ (]458816 4] οἰἰδ 008 ; 6Χ. στ. ῬοΪγΌὈ. Ρῥ. 1642. 
οὐδεὶς γὰρ οὕτως οὗτε μάρτυς ἐστι φοβερὸς, οὔτο κατήγορος 
δεινὸς, ὡς ἡ σύνεσις ἡ ἐγκατοικοῦσα ταῖς ἑκάστων ψυχαῖς, 
Ζανθηδὶ 18, 102, (υγ ἰδιηθη [08 πὰ ονδ8|556 ριυι 88, 
ΠΡ αἰγὶ οοηβοϊδ δες 658 Ὠαροὶ δι[οῃ ο8 ἢ---Νοοία 
Ἰδαᾳὰθ βιιαπη ρσοϑίδης ἴῃ ρεδοίΐίογα ἰθϑίθπθ. ΡΟ ῥ. 

202, 406. ἵν᾽ ἡ μέλλουσα τὰς ἀποκρίσεις ποιεῖσθαι ψυχὴ 
δ ἑαυτῆς ἐλέγχη τὰ περὶ ὧν εὖ ἢ κακῶς ἀποφαίνεται, 
μήτε κατηγόρῳ μήτε συναγωνιστῇ χρωμένη ἑτέρῳ" ὃκ 1. 
105, δ0. 1 δαὰ 4Ψοβερῇ. Ρ. 61, 81. εα. Ηυάϑβοῃ τὸ τε 
συνειδὸς, αὐτοὺς τὸ ἴδιον ἕξειν ἐχθρὸν ἐπὶ τοῖς τολμηθεῖσιν 
ἔλεγεν. ϑεποοίίρσοη, ἴοο, δά ἀτις68 8ἃ νϑγίθιυ οὔ ΗδὈ- 
ὈΙηΙσΑὶ οἰἰδιϊοη5, ν ϊο Βῆον (ἢδί {πΠ6 Φον 8ῃ [)οο- 
1018 ΘΓ ὈΥ ΠΟ [6808 ΙΠ’ΟΓΠ6α οἡ {}}18 ροϊηΐ. 

. 1δ. πεξαξὺ ἀλλήλων τῶν Δ. κα Κορρα Ψνομ]ὰ ρῥἷδοθ 
8 σοτηπη8 ἃίϊοῦ μεταξὺ, ἀηαὰ Ἰοἷπ 1 ψιΓὮἢ ἐν τῇ ἡμέρς 
ἴῃ ογάδγ (ἢδὲ (ἢ6 ραγθηί ῃθϑ8 λυ ΡῈ δνοϊ δα. Βαι 
{Π15 πιδηρ]68 (Π6 σοηῃβίγιοιοη οὗ {ἢ 6 ΨΠΟΪ6 βαηΐθηςα, 
δηἋ ἀαβίγογβ [6 Αροβίϊθ᾽ 5 πηθδῃ]ηρ,, ῆο ἤδγα 18 δά- 
νογίϊηρ το [86 δογῸδ 9 οοπιδοίθηοθ ἴῃ ἐ ιὶδ ἐϊε. ΤὮΘ 

866 ἴδε Ιεατηεὰ Ἑἀϊῖογ. Οαἱ ΟΥ̓ἁ ΒΕνΕΓᾺΪ ρβββαρθϑ τ ΐοῖι 1 δὰ ταγθοὶ 
ποῖεά, [ὁε]εοῖ Ψ]} αη, ΟΥ. 7. Ῥ.- 209. ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐκ τῶν Θεῶν ἡμῖν 
ὥσπερ ἐγγραφέντας (8εϊ}, νόμους) ταῖς ψυχαῖς. 
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πογβ μεταδὺ ἀλλήλων ΒΒου]ἀ ποῖ 6 τοπάδγοα, τὲ 
{π8 Ε΄ Κ., ““πιοαπιυδὲϊο," ὅχο,, ἢρτ, ἈΕῚ Μβοκης 
“ Βείνγθαῃ ομδ δῃοίπογ,᾽" μυΐ, ψΒ ἰμ6 Ψυϊρ.; ἑηέοῦ 
86 Ἰηυΐοοηε, ταυϊυ! ]γ, 88 Οσο,ϑ: 0 ΙὩΔΥ β86ῖνθ. ΒῪ 
τῆς λαγισμ.. ἀΓ6 τησδηΐ, ποῖ {πΠ6 ἐῤοι έα, Ὀὰ 1 τϑαδοπν 
ἐηι5, απ εειίομει ἘΞ [ὸγ ()6 ψοΙα ΡῬΓΟΡΘΙῪ δι ηϊῆοῷ 
οοαπέϊηρ, τεοοκοηῖηρ. ΓΏΘ 56 η86, (Π6ΓΘΙΡΓΘ, 15 (818: 
“861 γοβθοι 8 αἰζογη δία Υ, ἃ8 ΟσΟ,ΒΙΟΓ, ΤἸΏΔΥ ΒΕΙΥΘ, 
οἰτπ ον οοηάοιρίηρ [μ6ηΔ, (ὙΠΘη ΤΟΥ δοῖ σορίσζασυ ἰῸὸ 
{86 ἀϊοίαία5 οὗ τρδέ γθϑβοῃ,) οὐ ἃς αἰμεϊηρ, Δ 1ι8ι}- 
ἔγιης (Π6πὶ (θη ΠΟΥ δοῖ σοῃίογι Δ ὈΪΥ ἴο (Ποβ6 
αἰἸοίδι65).᾽ 
«Τῆι (βαγ8 ΤΑγ]ογ) ἴἢ6 ΑΡοϑί]6, 10 {π6 ὨΔΓΓΟῪ 

ςΟΙΏΡΑ85 οὗ ἐγχἅο ΥΘΓΒ6Ε, 1. Ε τη ἠην Ψ Ὠδι (Π.6 147, ΟΥ 
ΤΟΙ σίοῃ, οὗ πδίῃγο 18. [{ 15 ἃ δε έαιυ, οὐ [π6 ψόοσκ 
οὗ ἴδ0 ἰὰψν νει ίθη ἴῃ {π6 ἢρατί. Αμπά, {Πογαίοσο, 
(1.) ἐν [85 118 Ἰουπάαξζίοῃ ἴῃ (ῃ6 τράβοη, υπάογβίδης- 
ἱηρ, οὐ αδζί οὗ 41} τῃηδηκίηα, δῃᾷ 18 οοιῃπιοη ἴο 81] 
ὨδίοΏ δ: (2.) [ἃ ἀῦγϑοβ ψ ἢ (ἢο86 ἰπηρθ ὙΠΟ ἢ ἃΓα 
ἩΓΠίΘη ἰη (86 [ν᾽ οὗ (ὐτοά. Ηργοίη (Π6 πϊηα οὗ 
τΏΔη ΠαγοηἑΖο 5 1 ἢ [08 τη 8η4 ν}}} οὗ Οοά; (Π6 
ΒΡΑΓΚ οἵἁἬ Γρᾶβ0ῃ 1 τηδῃ βάφννΒ {16 β826 ᾿ἰρῆς ἴῃ ἢἰς 
ὨΔΓΓΟΥ͂ ΒΡΏΘΓΘ, 88 [Π6 686 ΟΟΘδῃ οὗ 186] |ρΘ ῃς 6 
ἰῃ {η6 Εδίμενς οὗ Τὰρμῖ. --- 9, Ηδ ἀδιῃοῃβίγαίθϑ {Π6 
68] Ἔχίοίθησα οὗ [86 αν οΥΓ τοι σίοῃ οὗ πείυγθ, ὈγῪ 
ἴδγοθ βοἰἑ δυριπηθηίβ: (1.) (Ππ6 νἱγίαουϑ φοξίοηβ οὗ 
ϑοη]6 δαί ῃ688, πανίησ πὸ ρα ίθ Ὦπ ἠδίυγα, ργονθ 
ἰδὲ Ὀγ ἠδίμγα 6 Ὺ Κποὸν δι 15 τρῃΐ ; (11.) μα 80 
ἀοίῃ {η6 ἴοσεθ οἵ Ἴσοῃβοίθῃςθ, βθογθῖ! Υ σαργοδοίης 
(δε ἔογ {ΠῈΣ σις κά δοίϊοῃβ; (ἰ,) 85 αδἷἰδο {πεῖν ἀ6- 
Ρείθβ διηοηρ (μαηγδαῖναβ, οὐ (6 1Ὁ τωιίμδ] δοου δι! 8 
ΟΥ νυἱπαϊσϑίιοηβ οὗ {μοὶ οοπάποί, ὅς. 7ΛοΡΘίΟγ 8 
{ΘΓ 18 ἃ ἰανν οὗ δίυσο, ψὨ]οἢ 15 ἃ {τι συϊάς, δηά 
βιβοίοηΐ ἰο Ὀτίηρ ἃ πη8η, ῆΟ ἢᾶ8 πὸ οἰδργ ᾿Πΐ, ἰο 
θίθσηδὶ ᾿ΔρΡΡίμθϑβ. νϑσ. 10. “" ρίογσυ, Βοῃοῦσ, δηά 
Ρθδ06, ἰο δὐεγῳ πα ἰΒαί ψογκρίῃ ροοά." Αοἰβ 10, 
84, 856. Οἰὐ)εοίίοπ. Βαϊ, 1ζ (Π6 ἰὰνν οὗ πδίυγθ θ6 δὸ 

ἘΞ 7.8ρ᾽8 ἀεβηεθ 6 ψογα, “( βεῆβιι8 νεσὶ εἱ ἔα ͵δὶ, βομεϑίὶ οἱ (υγρίδ, 
ουἷϊνὶ5 ἃ ἠδϊυγὰ ᾿η5 0.8, Ὁδΐ Τη6 58 τηραϊα πο ΤῸ 5 βἰνα γορίδ βῖνθ ρῈῖ- 
ΡογλΣ δεϑοαιῖγ." Απηὰ [6 γαΐευβ ἴο ὁ ον. 10, ὅ. 

νοοῖ, ν. 2 α 
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βυβηςοϊοηϊ, νηδὲ οσσδϑίοῃ [ὉΓ (6 (ὐοβροῖὶ ὃ “1π5ι06Ὦ. 
Βοβοοῖ ὑροη οΝ.1,17. ἴο πα δηά. Νὸ ἰᾶν, οὐ ΠρΠΐ, 
ΠΟΥ βιιβῆςοϊοηΐ ξοονοῦ ἴῃ 1561 ἴἰο βᾶνθ τηδηκιηά, τ θη 
ἄυγ αἰϊοηάςα {(ο, 15 80] οἱδης ἰο τεΐοσιη τ 6πὶ, ἤθη 
{πο γ ἀαιν πορίθοῖ ἀπά ρεγνογὶ 1. Ο)γεοέίοη. Βαϊ, 
1{[πνο να δοοοτγάϊηρ ἴο (6 ρος οὗ παίυγο, νὰ 8841} 
Ὅς βανοά, (δβουρῇ ψὸ ῬΡΑῪ Ὧο τερᾶγὰ [10 τανοϊδιϊοῃ. 
“πδιυον. Το ἀδβρίβα ογ ἀἰβγεραγα δΔῃΥ αἰβοονοσ 68 οὗ 
οὐ ψ}}} δινὰ ροοίηθββ, ἴο πορίθοϊ ΔΠῪ βοθοπι6 
ΜΠ] Οἢ Β6 [885 ἐογιηθά ἴο ῥτγοιηοίβ νιγίι!8 δηᾶ Ὠδρρί- 
Ὧ688, ΘΒρΡΘΟΙΔ ΠΥ βυ 0 ἢ ἃ ρ]οτγίουβ Δη ἃ ΠΟΌ]6 βοἤθιη6, ἰ8 
[00] 80, ψιοκεοά, ἀηὰ ἃ οαρὶέαΐ ἐγαπορτοδδίοη οὗ ἐδε 
ἔαιο οὐ παΐξιιγ6.᾽ 

16. ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὃ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τ. ἀ ΤΒ6 
ψνΠοἷ6 οἶδιι88 15 ἃ ῬΟΓΙΡὮ ΓΑ815 ἔῸΓ ἐλὸ αν οὗ γιά σπιοηί. 
Ὅτε [5 ἴοσγ ἐν ἢ, ΌῪ ψῇῃδῖ 18 οδ] δα δὴ λοέθγοδίς; ψ Ὠϊσἢ, 
Πονονοῦ, ψγἃ8 ΠΊΟΓΘ ἰγααυδηΐ ἴῃ {Π6 [Δἴ] (ἤδη ἴῃ {Π6 
Οτεοκ. [ἢ πιοδὲ ηιοάθν Ἢ ἰδηρυαροβ ἰΐ 18 ΘΓῪ ΟΟΠλ- 
Ι0η. ὉΠ γοδάϊηρ οὗ [η6 (οἀ. Α. ἢ 18 ἃ ροβ8β.ὡ Τὰ 
κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων 18 ΟὔδουΓΕΙΥ τοηάογοά ΒΥ ουῦ 
ἘΠρ] 8 ̓ γαῃβίδίογβ, “"(ἢ6 βεογοίβ οἵ πιϑη.᾽ ἢ οά- 
ἀτ ἀρο᾿β νϑυβίοῃ, “16 βεοσγείβ οὗ πι|οῃ β ̓ ιοασίβ, 15 
ΤΏΟΓΘ ΡΟΙΒΡΙ συ ο0.5. [{ Ὦ88 Ὀ66η αιιοδί᾿οηφα, ον ανοσ, 
Ὑποίῃογ ἐλαέ Ὀ6 1Π6 86η86; {πουρὶι 10 18 δυρροτγίοἄ 
Όγ Οτοῖ. ψῇῆο ΘΟΠΊΡΑΓΟΒ 1 (ὐοΥ. 4Φ, ὅδ. τὰ κρυπτὰ τοῦ 
σκότους : ΜὮΏΘΓΘ [ἢ 6 ΟΓΩΒ ᾶΓα Ἔχρί δἰηθα Ὀγ τὰς βουλὰς 
τῶν καρδιῶν. Αηά 4 (οΥ. 14. 96. τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας. 
Κορρο ἰδϊηκ8 [ἢ6 δθῆβθ εαυϊνδίθης (ο δαί οὔ [86 
διαλογισμοὶ ὈΘέΌΓΘ τηθηξοηθ. Βιυΐ {Π18 σδῃ ΒΥ͂ 0 
τη 6808 Ὀ6 864, ΟὨγγβοβί. (δ Κεβ 10 (0 θ6 δαυΐ- 
νϑ]θηΐῖ ἰο ἁμαρτήματα, ὨΙοἢ 18 Θ4ΌΔΠΥ Ἰπδάτα 85:06 : 
βίῃς6 (οὐ 8η6 δηά «6805 (Πγίβὲ Ψ}}} πο ἢοϊὰ υάρ- 
Τηθηΐ Οἡ ΠΊΘΠΒ ογέηιθ8 ΟὨΪΥ, θα ἰῃεῖγ. υἱγέμεδ. Ὁ. 
Μδοκηῖιριῆιε σοηάθγβ 1, 186 ᾿ηναγὰ αἰβροβὶ ἢ 8." 
Βυΐ [ξ 866 18 ἴο Ταίδσ γαίῃοῦ (ο 1ῃ6 εοπηδοῖς {8 [ἢ 6 
ἐδξουσ ἠέἐς οὗ τηϑθη ; ἐπουρὴ 1 σδηποῖ {πῖηκ 1 οοηβηπεοά 
ἰο (αι. ΟΙΕΙ]118 85 ἦθγο (1 {1 Κ) βθθη ᾿γίποσ ἤδη 
ΔΏΥ οὗ ἰἰπ6 οἵδον (ὐοιμιηθηΐδίοσβ. Ηἰβ8 δηποίδίϊοῃ ἰ5 
(ἸΚα πιοβῖ οὗ 18 οἵδ γ8) βχσθϑά! ηρὴγ ῥγο χ : δὺς ἢ18 
τηθδηϊηρ 18, (Πδι ἰη τὰ κρυπτὰ τ΄ ἀ. [Π6Γ6 15 ΓΟίδΓΘΠΓΘ 
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Ὀοίἢ ἴο {πΠ6 βοογοῖ σοι 865 δῃη ἀδοάς οὗ τιθῇ, τΠ6.- 
{ΠῸῚ ρζοοά οἵ Ὀδά ; δηὰ {πὲ {β6Γ6 18 8η 6]}}ρ818 οὗἁ 
καὶ, εὐθη; 4. ἃ, “6 ψ|}} Ποϊά Ἰυάριηῃησπίὶ οὌνοσ ὄἼνθη 
[86 δεογοέ ΕΥΜΡΑ͂ ὯΔΥ οομηϑοῖδ, οὗ τηϑη (πιο ἢ ΠΊΟΓΘ, 
16, οΟρϑῃ δοιοῃ8)." ἊΑηά 80 (1 βη4) Βυγκὶτ δηὰ 
ὟΝ 6115 ᾿Ἰῃηζογργοίθα {Π 6 Ὄοχργαββίοῃ. 1 οἶα οχρ]δίηβ 1ΐ, 
“48}} τ1Π6 δοίΊοη5 οὗ πηθη.᾽ Βαΐ {18 15 τυ πηϊηρ Ἰηΐο 
[Π6 οἴαῦ Ἵσίσειωθ. Α8 1Π||1|6 σαρϑῦϊα οὗ ργοοῦ 18 {Π6 
ἰηςογργοίδίίοη οὗ Ταγίοσ. Μσγ. δ᾽΄δάθ (στῇ 1685 ἴδπ 
ἢϊ5 υ808] γυάρτηθη) Θϑρουβθ8 [86 νᾶριια δηά 1ηδρ-. 
Ρτορσίδίθ 1πἰογργοίδίίοῃ οὗ Ὀγ. Ηδιημηοηθα. Ὁ δΓ- 
δυμμαπί οὐ ΜΉ ΟΝ ἰἢδί 18 ἰουησοα (πηδιηοῖγ, (πὶ {16 
Ρτγθβθηΐ ρἤσαβθ 18 ΒΥΠΟΠΥΙΟΙΒ 1 τὰ κρυπτὰ τῆς 
καρδίας, ἴῃ 1 (οΥ. 14. 926.) 15 ΙΠσοΠοἰβῖνα. Τῆο ὮΓ4868 
ἃΓΘ ποέ ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΒ: ῸΓ [ἢ (86 Ο6 ΠΟΥ͂ ἸΠΩΘΓῚ ΟἿΓ 
οοηϑίἀογδίίοη καρδίας 18 ποέ Κοιπά. ΤὮδ ρΡἤγαβο, (6 ῃ, 
δοίηρ ἰεΐξ ᾿πάἀδίθγιηϊηδίθ, βθθ8 1η θη 6α [0 ΔρΡΡΙΥ 
Ρβοιἢ ἰο ἐλῤλουχἠέδ (!. 6. σου) 5868) απά αείΐοπδ. Απά 
(18 νίαν οὗ {η6 βυ]θοὶ 18 οοηῆττηθα ὈΥ τῆ δὲ ατο- 
(5 τοϊδίοβ οὗ Τἢδ]685, σῆο Βοίηρ ᾿πἰογγοραϊθὰ ψἢ6- 
ΤΠ6Γ ΔΗΥ ΔοίΊοη (πηθδηΐηρ; βθογοῖ δοίίοη.) σου] δβοϑρ8 
(86 ποιίοο οὗ αοάἢ δηϑναγοά, Νδυ, ποῖ θνεὴ ΔΩΥ 
ἐλουσῆί. Οὐτοιϊ8 σοιηρᾶγοβ {Π6 ἱπηργαββῖνο αἱςΐ οὗ 
Ζυνοηδὶ : Νίαπε δοείιια ᾿πέγτα 86 ἐαοϊέμης φιὶὲ οορίέαΐ 
εἴΐωπι, Ἐκποέξ οΥγηιθη λαδεί. 

16. κατὰ τὸ εὐαγγέλίον μου. ΒΥ εὐαγγέλιον 18 ὮΘΙΓΘ 
τηθδηΐ ουαηροίϊοαΐ ἱηοίγμοίίοη. ὅδο 10, 16. 6, 9256.: 
ὙΠ ΠΟΓΟ ἤθγ6 18 δά δὰ ὈΥ̓͂ ΨΑΥ οὗ ἜΧρΡΙδηπαίίοη καὶ τὸ 
κήρυγμα. "Γἢ8 οἶα πηυϑὲ Ὀ6 Ὀγουρῆΐ ἴῃ δ ΕΓ ὅτε. 

17. ἰδὲ, σὺ ᾿Ιουδαῖος ἐπονομάδη. Νον [Ὁ] 8 1Π6 
οἶμοσ βθηςτηθηΐ, (566 [6 ποῖα Οοἢ νΘγ. τ ΓΟΒρΘΟΙΙ 
{Π6 ἐὔειυδ, παπηοῖν, (Ὡδὲ ονθὴ οἡ ἐλοηι, 1 {Πγ “μα 
βίη, 1} (411 ινίηθ ῥα η]8ῃμηθηϊδ, δη4 ἴΠο086 τηροἢ 
Βοανίοσ {πῃ οἡ {π6 Οθη11685. Ὑοῖ (ἢ6 Δροβέίβ ἀοεϑβ 
ῃοΐ ῥτγοροιηά [ἢ}18 βαπιϊπηθπί ἦπ ΟΡ 85 τοογάδ, Ὀὰὺὲ 
ΤΑΊ], αἴἴογ δηυτοσγαιηρ [Π6 νϑγίουβ ὈΓΊν] 65 τὶ τὶ 
Μ ΏΙΟἢ (86 Φ6»νγ}8 ΠΔ4, θαγοηα οΟἰῈΓ Ὠδίϊοηβ, θθη [ἃ- 
νουγρά, [6445 (ἤδπὶ ((Πουρῇ ἴῃ ἃ ΨΑΥ ΠΟΙ ἰνοϊνοα 
ἐπφιῖγῳ ται Γ (ἤδη αὐγπιαξϊοη) ἴο (ἢ 6 ΓΕΠΙΘΙὈΓΔΏσ6 
οὗ {π᾿ 5'π5 ψ ἢ ψ ϊοἢ ΠΟΥ ΕΓ δοουδίοϊηθδα (0 ρο]- 

δος 
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Ιυῖϊο᾽ {ποιηβοῖνοβ. Ὑγιαί, ποχανοῦ, ἐοέξοιοβ ἴτοτα ἴὲ 
ὁ [ἢ 6 γϑίία οὗ ιν ρυη:ϑῃπηθηΐβ, ἢ6 ἰοᾶνα8 (ο {ΠΕ 
οση Ἰπἀρτησπί, ΟὨ]ν (αἱ νοῦ, 25 5644.) ἀφοϊαγίηρ {}}15, 
(πὶ οἰγουτηοί βίο, δὶ ἴπ6 οἴἤοΓ ργεγοραίνοβ οὗ {Π68 
ὅενβ, οδηποῦ ργοσιγα {ει ἀρ νογδῆσο ἔγοιη ΓΝ νηΘ 
Ρυμπίβῃτηθηῖ, ἢ {ΠΥ Ὀ6 ΓδηΒρΤΘΒθοΓ5 οὗ (Π6 [(αν. 
(Κορρε.) ϑοδοοίίσεη τοπαγκ8, {πᾶΐ ΠΟΘ 15 3,γ5ὲ 
ϑιοσῃ {π6 αἰἰθηιοη ΟΥὗἩἨ {πΠ6 ψ6ν8 ἰο {π6 ἐλοογοέϊοαξ 
Ρϑτγί οἵ γε] ρίου (νον. 17---20.}; ἐδδη 18 ὈΪαπηοά {Π6]} 
πορίδοῖ οὗ [Πα ργαοέϊοαἑ (νοῦ. 421 ----24). 

1 σαῃποί ᾶ88θηξ ἴο {ἢο86 γϑοθηΐ Ὁ ς8 Ψῆ0 τοϑά 
εἰ δὲς δατγοὶν [Π6 ανίάθησε ἔον ἰξ 18 νοΥῪ 8}! ρῃη, σοπι- 
Ῥαστθὰ στ τπᾶΐ [ῸΓ (6 οοηιποη τοδαϊηρ. ΤὮΘ 
δίγοηροβί μὲ λα ρίμον Ρῥτοἀυςδά 18 {Πῖ εἰ δὲ 15 [Π6 ΤΏΟΓΙΘ 
τ που τολάϊηρ. Βι (Π6 νο τϑδάϊηρθ ἃΓΘ 80 δ᾽ τα 8 Ὁ 
δας {δαὶ ΡΓΙΠΟΙΡΙΘ 8668 ϑ80ΔΓΟΟΪΥ ΔΡΡ]1ΙΟ84016. ἢ 
διιβροοῖ 10 ἰο Ὀ6 ΠΊΘΓΟΙΥ 8Δη ΘΓΙῸΓ ΟΥ̓ 1Π6 5ΟΓ68 : 8η6, 
αοσιοηξαξέν, τὰ ὈΘΆΓΒ βοπη6 (οἰ ΘΓ  ὈΪῪ ΔρΡΡ 8016 5656, 
θυϊ ποέ (85 ΚΟρρα 8408) τῆογθ 81: {4016 ἴο {π6 Τοη- 
ἴαχί. Αϑ (ο [6 δι ΠΥ οὗὨ ΤΠ ΘορΏγ]δοὶ δηὰ ΓἜΠο- 
οὐογαί, 1 ουὐρῆϊ ἠοῖ ἰο Ὀ6 Δρρϑαϊϑά (ο ἔογ {παῖ γοδά- 
ηρ᾽ ; ΒΙΠ66 ΤῃΘΕΣ ΘΧΡΟΒΙΠΟΠΒ 8.6 ἐογηθᾶ ἔγοπη ΤΥ 
βοϑίοπηβ, 0 δν] 6 ΠΕ}Ὺ τοδά ἴδε, ψῃΐοῖ 18 (Ε ὑπτη 
ἔΔΥ ΠΊΟΓΘ 8}}{48]6, δηἀ τηογο ἴῃ {(Π6 ΑΡροϑι16᾽ 8 5:}}6. 
ὙΠῸ 86η86 ΤΏΔΥ ὃδ ἰΐ1ι9 ΘΧΡΥΓΘΒββοι : “ (ὉΠ6 ὨΟΥ͂, 
Ἃ(ου Ὀοαγοϑ ἐῃ8 πᾶ οὐ ὁδν ;" (ποῖ “τί δι7- 
πατηοα," ἃ5 Ὦγ. Μδοκηίρῃξ τοπάθιβ.) ᾿Επονομάϑεσθαι 
οἴϊτομ οσουγϑ ὈοΓἢ ἴῃ 1Π6 ΟΠ Τεβίλπχθηῦ δηὰ ἰὴ (6 
Ἰαίεν (ἰαϑβίοδὶ υγίίογβ. (ὅ66 )εί8.) [0 1Β γι ρσ ΕῪ τα- 
τολγκοα ὈΥ Οτοί., ΠοοΚο, δηαά  εἰϑ., {πὲ [Π6 ἐπόνομ. 
ἘΦ τλοδηΐ ἴο θ6 οπιρλαξοαΐ; α. ἃ. “Του θοαγοϑὶ ἐπ6 
παῖ οἵ εν, θυ. ατῇ 50 ομῖψ ἴῃ Ὡδῖηθ, ποῖ ἴῃ ΓΘ] ΠΥ." 
Ἐν πα [ἢδξ ψγ88 βυ. ἢ); 88 ΡῈ ἀθβογιθθβ ἴῃ {Π6 Ο]Π]}ον- 
1ῈῈ ὕδθει τρἢς ΤυΒῈν 6 80 ἰογιηθά. [ἢ {Π]8 ν] 

(ΠΏ ΘΏ11185 8(4.8 'ἱπ ἢΙ8 ῬΔΙΔΡὮΏΓΑΒ6, οὐ γὰρ εἶ κατὰ 
ἀληθείαν, εἰ μὴ πληροῖς τὸν νόμον. Οὐτοί. δα ΚΟρρο, 
ἴοο, ἐγ γΥ οὔβογνθ, ἰἢδὲ {ἢ 6 ΠΑΠῚ6 ᾿Ιουδαῖος, ψ Ηοἢ γγἃ8 
ΟΥ̓ ΡΊΏΔΗΠΥ ἃ πηΘ ΓΘ ραίγοηυπς, 48 ἀθποίηρ οη6 ΟὔΠ6 
«τἷθο οὗ δι άδῃ ; Ὀυΐ σαπι6 αἰϊογνγαγάβ ἰο 06 οπα οἵ 
εἰ ρηέδῳ δια γοϊρίοη, ὈΥ ἃ βοιῖ οἵ δ] } υδίοηῃ ἰο ἃ ἔδῃ- 
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εἰοά. οἰγ πιο ορῪ ἔτοτῃ ΤΡ ΤΥ (566 ῬΏΣΟ δ Β. δι 9; 
8388 Α.), δῃά νγᾶβ ἱπουρῃξ (0 πιδδὰ ἃ πογβερρεγ οὗ 
οὔ ἀοά. Τῇμβ (49 (βιγγέοβέ. Ὀὔθογνθθ) (ἢ6 νοΥν 
ἠάηι6 ὈΘΟΑΤΩΘ ΓΟΒρΡΘΟίΔΡΪΕ, ἃ5 Ο γἰδέδαΉ 18 ὅονν σἱ τ τ8: 
.. 17. ἐκανωαπαύῃ τῷ νόμο», ““ τῆοιι τοϑύδβε οοηῆδειὶ 
ἴῃ, δΔη4 Ὀοδβίθςῃ οἵ, {6 ἰανν." ὍΘ ψοτγὰ ἀναπαύομαι, 
ΨὮΙΟΝ, ἴῃ [18 θυ ἾνῈ 56 Π86, βἰρηϊῆθβ ἰ0 [θη ὋΣ 
ΤΘΟΙΠΏΘ. ὉΡΟΏ, 18 υδθα [ἢ ἃ τη ΔρἤΠοΓΙ 8] βΘΏ86 ΠΕΓΘ, 
δηΐ ἢ Μιοῆ. 8,1., νι ῖσοἢ ράβϑαρο (Π6 Αροβί!α βδϑῖις 
ἴο ἴᾶνα ἴῃ τη. ΑἹ δχϑπιρὶθς οὗἉ {Π18 15 οἰίοά ὃῃ 
τ ἔτγοτηῃ σαραε ἘΡΕῚῚ 1, 9. τὸν δὲ λρερκῷ ἡμῖν 
εήσει, ἄλλοις θαῤῥοῦντα καὶ ἐπαναπαυόμενον, ἀποδημεῖν. 
ΘΟΒ ΘΒ. 8468 Ηότοᾶσι, 9.1.9: δ τ τ 

17. καυχᾶσαι ἐν Θεῶ. Κορρα ραγβρῆγαθθβ {ππ5: 
“Ἅἢοὰ Ὀοδϑίοδί τόϑροοηρ (οά, πϑιμεῖν, πα τ οὰ 
Κηονοδὶ [Π6 οὔδ ἴτπιὸ ὅοα, ἀπὲ ναπογαίθας Πἰβ πδιηθ, 
85 ῬΙΌΡΙΙσΙΒ πυκὶ τυἰοίαγγ, Ψ ἈΠῸ ὑμ6 ΗδδίμθηΒ δὰ 
ἀθέοι" Απᾶ [ὲ τγϑβίδεβ ἴο ΒΡ. Ἐπ. 46, 4. δ, 11. 
γ᾽ οἰϑιοίη ρῖνοβ {Π6 [0] τ πρ᾽ ἐπίογργοίαίίοι : “ἢ 
ἐιηκεεῖ (ηδὲ (ὐοά ἰΒ τη6 σα οὐΪγ οὔ (6 δεν... 

18, γινώσκεις τὸ θέλημα, 861]. αὐτοῦ, τ ΠΣΟὮ ἰΒ οἸηῖ- 
(64, δίησα Θεοῦ 88 ᾿ρηιπϑ ἀἰβίθΥ ργοςοθαάθα. δ6ς 81:. 
48, 16. 1 Μδεο. 8, 6. ΑἍ ὄβἰιηλίαν 6110 88 ἰῃ οἰποε 
ὩΟῸΠ5 ΤΏΔΥ 6 Β66Π 18 ὅ, 9. 9, 48. 1 (ὐοσ. 16, 19, 
ἨδθΌ. 1, 8.. Μεῖι. Φό, 64. 4 Ροί. 1, 17. (Κορρμο.) 
γε πὸ (Ἰ]δβεῖσαὶ νεγιίθγ χοῦ πᾶν κὸ ψτίδη. ἔπο 
ΒΘΏΒ6 8: “ Κηονοϑὲ 8 ψ1}}, πού Τ,ΟΠλ γθδθοη ΟὨ]Υ, 
νυΐ ἔγοπι γον δι! οη." , ! 

18. καὶ δοκιμάδεις τὰ διαφέροντα. ΤὨ15 [8 ἃ ρορυΐδε 
ἔοττα οἵ δχργεββίοῃ ἴὉΓ ἐπίστασαι δοκιμάθειν. ἴῃ (Πρ 
ἱῃτογργοίδιιοη οὗ τὰ διαφέροντα ἴῃ6 ΟΟμηπιθη ἰδ οΓὼ 
ΔΓ Ὠοσί αὐ ἀρτοθά, Οῶυτγ ΕΠρ  5ἢ ἰγαπδδίοσβ ([0]- 
Ἰονίηρ Ετδβίη. δηὰ {π6 Ψ}ρ.) τϑηάθγ: “ Βρργοψε 
{ἢοβα ἐπίηρβ τΠδὶ 8γ6 ας θη." Απά {118 νΘΣΒΙ ΟΣ 
15 δΔἀορίαα ὈΥ (Δρε]]υ5, ΗΔηγηθη6, Ν᾽ Α.Δ}]., ΤΙγίηιϑ, 
Ριίβο., δηὰ Μοκηΐϊρῃῃ. Ῥαγθυβ τοπάδγβ εαρίογασ. 
Απὰ Μδοκη. ργδηΐβ (Πδὲ 10 τηΔΥ ἢανα (Π6 56 η86 οὗ 
“ἐς {(ῃοι ἐγϊοδέ εἶς {πληρ58 (ῃδὲ αἸΠἶδτ.᾽᾽ 10 νιν, 1 (ΠἰηἸ, 
τη6δῃ ἰο ἀόδαν, ἔγν, ἰὼ ογθσ ἰο ἄρρῖονθβ. 839 Ηδλιως: 
ἸΩ084, Ψπο, ΒΟ ΘΨΘΙ, ἰΏ ΟΓΘΓ ἴο πη Κ6 1 ϊ5 ἱπίογργθ- 
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ἰδίίομ Ῥ48580 16, 5 ΟὈ] θα ἴο ἱπιοετηῖὶχ τπυςοὶι οὗ νῆδὲ 
15 ἱηοοηβίβίθδης ψ| ἢ} {Π6 ἰἀΐομΒ. ὉΠ ργοσοοάϊηρ (οπι- 
τιθηΐδίοῦβ οσρίδίη τὰ διαφέροντα ““ψὮἢδῖ σοοά ψΟΓΚΒ ὉΣ6 
Ρταίδγαθϊα, ν δέ ἀγα (Π6 ψοίρῃτοῦ πηδίίογ οὗ [ἢ 6 αν, 
ψ δι ἰ8 ρογιητ64, δηά πδὶ ἐογυ ἀθη." Βυῖΐ (818 
ΒΌΓΟΙΥ ΓΕΑ ἾῈ8. (ἢ6 86η86 δέου πε Τα Π6Γ (ἢΔη αΡ- 

6. Ῥιβοδίογ, ἱπάβοά, δἴγιηϑ ("δὶ διαφέρειν ὨΕΥΘΓ 
βί συ ἤ68 ἴο ἀἐ7εν : Ὀυ οὗὨἉ [818 Β6η86 {Π6 [ο]]οΟἼΏρ᾽ ἃΓΘ 
ὉΠΟΧΟΘΡΕΟΠΔΌΪ6 Ὄχδιρ]ε8. ΤὨιογά. 92, 89. 1, 84. 
ὅ, 86. εἴ 4:0]. Απὰ {18 βιρηϊορίίοη 18 ὮΘΓΘ 85- 
εἰσηϑά ἴο 1ηὴ6 ψογὰ ὃν Μοῃίδηιυϑ, ἴ.. (δρε]}.8, ΒεΖα, 
ὲ Ὠίου, δηά [1}ὼοοκα, νθο γτοηάορ ἀΐεν, ἀΐδονε- 
»Ῥαπέϊα. [ἴ 18 ἰΘΔγη αν δυρρογίοα, οο, ὈΥ Ε]βηογ, 
δηά δάἀορίοα ὈΥ δοἢίθιβ. δῃ ἃ βανοσϑὶ γοοθηΐ ΟΓΙςΒ : 
δὶ 18 ΠΟΓΡ, 16 ἰ8 σοῃῆγιηθα ὈῪ (Π6 δι Ποτγ οὗ 
Τμοοάογοί, ΤΠοορὮγΥ., δηάὰ (ξουθη. ἘἸΒΠΘΓ [88 
βυρροτγίοα 1 ἔγοιῃ Αηάοο. ρΡ. 800. Δεινὸν μὲν οὖν ἐστι 

ὑπὸ τῶν ἀγνοούντων τὰ δίκαια πάσχειν κακῶς πολὺ δὲ 
χαλεπώτερον, ὅταν τις ἐτιστάμενος τὰ διαφέροντα παρα- 
βαίνειν τολμᾷ. ᾿ΓΒΘΟΡὮΙ5 οα Αὐτοίγουβ ἴ,. 1. ὃ. 8. 
Ρ. 10. οα. ἡγοϊ, ἅμα δοκιμάδοντες τὰ διαφέροντα, ἤτοι 
Φῶς ἣ σκότος ἢ λευκὸν ἣ μέλοιν" ἀπά Αττίδη Ερὶοϊ. 1, 
Φ0., ΨὙ 8408 ἰΐ 18 (Π6 ἢγϑιὶ δῃὰ Ἄς] Γ᾽ Ὀυιδίη658 οὗ 8 
ΡΒΠοβορογ δοκιμάδειν τὰς φαντασίας καὶ διακρίνειν, καὶ 
μηδεμίαν ἀδοκίμαστον προσφέρεσθαι. Απὰ Πα δ(ἀά8 
{πᾶς βοῇ 18 [Π6 Β6η86 οἱ δοκιμάξειν τὰ διαφέροντα ἴῃ 
ῬὨΙ]. 1, 10., νίΖ. ἀἰποβοοῦε, ἀδοθγηογε, αἰϊγμαάϊεσαγε." 
56 [16 0}8. ΣΟΙ ΘΓΒ: “Κ ὨΟΒι1 ἰδοῦ ΐη8, ΓΟΓ τ, ἀἰἰβοογ- 
ὭΘΓΘ ν8]68 4118 θΟἢ8 οἱ π|8]8 βιιηϊ." 
ΤῊ5 ᾿ηἰεγρσγοίβιίοη, Πα 666, 1 ἃπ πο] η6α ἰο δάορι; 

θυ 1 δοκηομνίεάρα μ6ὲ (6 ἔγβὲ τηθηςοηθα ΟΠ 6 ΠΩΔΥ 
ΡῈ ἀείδηαεά, ἀκ γ16148 8 νϑΥῪ ζοοά 856η86. 1 σϑῃ- 
οί ἀἴβοονογ, τοὶ ΟΠ γυβοβίοιη 8 ΗἩΟΙΏΣΪΥ οἡ {ἢ 8 
Ῥαβϑβᾶσα, ψνῃδὶ ᾿ηἰογργείδιοη ἢα δάορίοα ; ἤθηοθ [ἰ ἰ8 

᾿ς κ᾿ (τοίίυϑ τλδϊηίδίηδ (Ππδὶ ἴῃ ὈοΙἢ μΙδοοδ {ἢ εγ ἰ8 τείδγεησε ἴο ἐπα 
οοιηδηὰ ἰῃ 6 [δ'ῃν 6 ςεὶβ τιπρεἰὶς, ν ἤΟ86 τη γ5[108]} 86 δα ͵8, {δὶ 
ἐδ ἰαννίυ! δηὰ ἰἰς τη]ανν} οὐρῖν ἴο ὑ6 αἰδιὶπριδῃοα ΌΥ υ8, τνιϊοῖ 
ἀδοεῖνο ΠΙΒΏΥ αγοίο ἰἰπιϊ6. Βαϊ (Πΐ8 ἰδ ἴοο τεβηδὰ δπὰ ἔδι-[οἰςποὰ 
ῖο θὲ δάἀμηϊοα. 
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ῬΓΟΌΔΟΪΕ ἐπαΐ 6 Πδα ποΐ σοτῃς ἴο ΔΏΥ ἀδοϊδῖνα οοἢ- 
οἰυβίοη οἡ (ἢ ροϊηῖ. 

19. πέκοιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, ““ (σα 
αὶ ρογβυδάρα {Πδ|,᾿ ὅτε... Κορρα γοιπηδγκ8 (δὲ {Π|8 
88 Π|6 86 {Ππη6ηΐ 15 Ὀοίϊ, ριγαΐξίζυθ (88 ὁδηγοὶ τυφλῶν 
ἴῃ Μεαῖίί. 15, 4. Δηὰ φώς ἐν σκότει ἴῇ [Κ6 92, 82. διὰ 
“Ζοἢ. 1, 4.) δηὰ ἐέογαΐ; ἃ58 παιδ. αᾧ. διδ. νηπίων. δ 
αἶβο γϑιηδγίβ, (ἢαἱ “16 ΑΡροϑβί6 θοστονϑἕγοπι (6 68 
{ποιηβοῖνθϑ {ἢ 6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη8 ΨΏΙΟΙ (ΠΟΥ. ΓΘ 866 Ὲ8- 
ἰοιηθα ίο ὈοΟΔΒΓΠΠΡΙΥ ΔΡΡΙΥ τοϑρθοίηρ, {ποιηβοῖν 8, 
δηὰ τπ6Ὶγ Κηον]βάᾶρα οὗ ἴπ6 Πίνηθ6 ψ1}} : “6 1ῃυ8 ο1π- 
Ὀτγδοίηρ᾽ (88 5808 .[45ρ18) {86 ψῇΟΪ6 σοΙΏρ888 οὗ Ὠίν1η6 
Κηον]θάρο." δα ΤἸπὶι. 8, ὅ. ΗΘ. δ, 44. Οὐτοίϊ8 
ΤΟΙΏΔΓΚΒ ἰῃαΐ, διηοῆρ' ΟΕ τηδρσηϊῆοσοθης {{{|68, (6 
ἘΔΌΡΙ 5 Ὀοτγα ἰἢδι οἱ ὈΘΎΊΡΌ, υἱάεηέσδ. 

19. Φῶς τῶν ἐν σκότειΞΓ. ὝΑὐτοῖ. {8108 {πὶ {Π6 
ἌΡοβε!α δὰ γείδβγθηςα ἰο 18. 46, 6., ψ μοὶ 186 76» 
δνθῇ ον ἰπιοιργαί οὐ {μοηιβοῖνοθ, δῃἃ 08]1 {πεῖν 
ΒΑΡθΙη5 ἐλ ἐϊσὴἠέ 9. ἐδθ ευογία. 

20. παιδευτὴν ἀφρόνων, (δὶ 18 (βαγ8 Οτοί,.) ΣΤΥ 
ὩΞΩ3), [Π6 νΘΓῪ {116 γίνε (ὁ οπ6 οὗ Π8 ψογκβ ΕΥ 
Μαϊιηοηϊάθβ. δοίη (ὐομηπθδηίδίοΓβϑ Ἔχρί δίῃ (8 “ ἃ 
σογγθοῖον οὗ [Π6 ψιοϊκοά." Βυῖ πονανοῦ ἀφρὼν ταν 
ἢδανα (δὲ β6η86 ἴῃ [86 ΟΙὰ Τεϑίδιῃηδηί,  Βηά :ξ πὸ 
ψἤοτα ἰὴ ἰδ ΝΟΥ͂ ; ΠΟΙ ͵ἰ8 1 850 80{40]6 ἰο ἐδ σοῖ- 
ἰοχί 88 (6 οοῃπηοη 1ηἰογργαοίδιοῦ. 

40. διδάσκαλον νηπίων, ““ ΔῊ ἰηδίτυσίογ οὗἩ {π8 'ρηο- 
τϑηΐ." ΤὨϊ8 185 δΔάἀ δα ὈΥ 8 Κιηά οἵ ράᾶγ}] 6] 15. Νή- 
πιος δα ἀδηῃοίο8 γάρ, μπέαμσ ἠέ. ΤΗῈ πογὰ 18 
ἱοτιαϑὰ ἔγοια νὴ δηά ἔπω (1ΠΚ6 (Π6 [Γ,Δ(1η ἐπ απδ, ἔτοῖὴ 
ἐῃ δῃὰ ζαγὶ) ; Ὀαΐ 10 αἰ8δ8ο ἀδηοίθ8 ἃ ψομηρϊηρ, ἃ ΌὈοΥ, 
δηα ᾿Κεανν 88 ἃ ΤΠ] ΠΟΥ, ΟὯ6 ΨΠΟ 18 γοῖ ἐπ δέαέμ ρερὶ- 
ἰαγὶ ; δηὰ [Βογοίοσγα 11 18 δρρ|!64, τι ἰδ ροσι σδίΪγ, ἴο 
τἢο86 ψῆο τὰ σπιάγθη ἰῃ ἐπί ]οοΐ, δῆ. γοαυϊγα 1ῃ- 
βίγυςσίίοη, Ἐ (Κα τπ6 ΟἸαββίοαὶ δάδσα δοπδὰ εἰοπιοπέα- 
γί), ἃ ἐο. ΤΏυΒ η Μαῖίϊ. 11, 9ὅ., δὰ ΤὰΚο 10, 
21., 1ἰ ἀδηοίθ8 [ἢ6 υπῃ]θαγηθά, 88 Ορροβϑά ἰο σοφοὶ Δηὰ 

πὶ [ῃ (μα ΟἸαβϑίοαὶ Ῥοείβ, δ Ηοιπογ, Ηδεὶοά, δπὰ Ρίπάδγ, [Π6 τηθ- 
ΔΡΠΟΥ 18 ποέ (88 βοΐηβ Οοπιπηθηϊδίοιβ 840} ΟΥ̓ (Π6 Βδῖη6 Ὠδίιιγο. ἴῃ 
το (6 τγογὰ οΠἿν ἀεδηοίος τυδαὰ ἐπ ἱπέοί ες, Τοοί δὴ. 

δ 
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συνετοὶ (1. 6. ἔα 716 τἰθ ἸϑοσίοΓ8) ; ψ ΐοἢ 56η86 ἰὲ ἢ88 
850 10 {Π6 ῥγϑβϑθηΐῦ ρϑδβϑᾶρθ : δῃά 1 18. δρρ θα ὉΥ δέ. 
Ῥαιὶϊ, ἰῃ 1 (ον. 8, 1., ΟΔ]. 4, 8., Ερῆ. 4, 14., ἴο {Π6 
1658 ἰηϑίγυοίεα ΟὨγϑιϊΔη8. Τἤυδ 10 οὗἶθηῃ ἀθηοίαβ 
{π6 Φεν 158} ΝΜεορλνψέοε. 
“ΤῊ 5 Ὀοαβίϊηρ οὗ (πὸ ψ6ν)05 (οὔβόγνος Μδοκῃ.) (μ6 

ΑΡροϑβι]6 ᾿ηἰτοἀυορα ἤογο, ἴο δῆθεν (ῃϑί {Π6ὶγ 5105 
ΜΟΙ βτθβίν δρατανδιϊοὰ ΟΥ̓ (6 τονοϊδίίοη οὗ τ δῖο ἢ 
(6 Ὀοδϑιθα." , 

20. ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως κ. τ΄ ἀ., ““ ἢδν- 
ἱὴρ [6 ζόγηι, ἤριγε, ἀοἰϊηποαξίοη, δα ἰποτγοίογα ἴῃ 6 
κηοιυϊεάσο οὗ τ6 συ ἴῃ 1Π6 αν. Μόρφωσις ρῥτο- 
ῬΕΓΙΥ βιρηῆς68 [Π6 ἀοἰτηθαίίοη οὗ δὴν {πϊηρ Ψ ἢ ολαίΐξ, 
ΟΥ ΟἰΒογν 86, 83η ομέϊηο; 8ἃδ5 τύπος 15 1Π6 ἀο]ἑηραιξοη 
οὗ ΔῆΥ (Ὠϊηρ ὈΥ δέαπιρ. Νοῦν 88 θοίἢ 8. οοηςεϊνοα 
ἴο τοργοβθηὶ ἴῃη6 ἐγ) ἴΌστα Οὗ δὴν (Ὠ]ρ,, 50 {Π6Υ ἃΓ6 
δοίδ ταοίδρμογι δ! γ Δρρ]οα, (τύπος ἴῃ Εοαι. 6, 17. 
δηα μόρφωσις ἴῃ (ἢ 6 Ῥτοβοηΐ ρᾶββαρε,) (ὁ δὴ οονγαΐθ 
Κηοιυίθάρσο οἵ δὴν (ῃπΐπρ. Ηδτα ὙΠοορῆγνδος ψ6}} 
οὔβεσνοθ: Πᾶς οὖν διδάσκαλος ϑωγράφει καὶ μορφοῖ τὴν 

ἰώσιεν τοῦ καλου, καὶ τὴν ἀληθείαν, ἐν ταῖς τών μαθήτων 
αἷς. ᾿Αλλ’᾽ εἰ μὲν καὶ πράττει, τέλειος" εἰ δ᾽ οὐ, τοιοῦ- 

τος, οἷοι οἱ νῦν ὀγειδιϑόμενοι παρὰ τοῦ ἀποστόλου. 
20. τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας. Ηρτα {6 Γ6 

868 (0 ὕ6 δ8ὴ “επαξαάὶα οφυϊναϊοηξ (0 ““ ἔσιια ἀοο- 
{ἴῃ :᾽ νῃϊοῃ [ σοησοῖνα (0 Ὀ6 ἃ σοΓτοοῖΐ Γεργεβεη- 
τδιίοη οὗ {πηπ6 βθῆβθ. ΤΠ βίυάρθηϊ τπιδὺ {ὈΓΓΠΟΣ οοῆ- 
ϑυῖϊϊ ατοῦυθ, 6 θυ, δῃὰ Βοβ. κῶς, Ρ. 100. 

- ΟΙΒοῖΒ, δηα ββρϑοΐδ! ν Κορρο δηὰ Μδοκηὶρῇῃϊ, γαῖθοῦ 
οὐὔβουτα {Ππ8ῃ 1Ππϑίγαῖα (ἢ 6 8: )]6ο. Πα Ἰαδἰίογ [γ88 
Ῥεθὴ Μ6}} γεΐυϊεὰά ὃν Μγ. δ΄ῇααεο, ἴο ψῆοβα σϑιηδγκβ 
ὁ 6 Βοορα οὔ {πὸ ραβϑβαρα 1 γείεγ ΤΥ Γοδάογβ. 

21. ὁ οὖν διδάσκων ἕτερον, σ. ο. ὃ. ΚΟρΡΡΟ ΠοΙΟ68 
{πΠ6 οἰαπσα οὗ ἴῃ σοπϑίπιοοῃ, Ξ νας, ἢδ 880, 
ουὐρῆς ἰο ἢδνθ Ὀ6ΘΏ εἶ οὖν σὺ, ὁ διδάσκων. Ἦδ αἶ5ο 
οὔβϑογνεθ (Π4| (ῃἢ6 ΔΡΟΔΟοΒΙ8 (4. ἀ. ““ 5:1:π06 γοὰ 8.6 
Βιο ἢ, {Π10Κ ἤονν πλοἷ ἤΘΑΝΙΘΓ 8 Ρυ Π]Βτηθηΐ αν 108 
γου") 15 ποῖ ἐαργ 5866), Ὀυϊ ἰοῇ (0 Ὀ6 δμρρίϊεα Ὀγ {116 
πηαρηδίίοη. Απηα {Π18 15. ἐπ; Ὀαΐ 1{ 18 ποῖ ἴο δ6 
σοηϑιἀογρα δὴν ἀδίοςί, ραίηρ Ὧ0 τηογα ἤδη 15 οἴϊθῃ 
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ἕουπὰ 1ἢ ογαΐοξβϑ, δονθῆ Πειησβδίέδοηος δηα (Ἰσοῦο 
{Ππ 6 Βαῖνα8. 

ΤΠ ΒΘ: ἰπθης ἤογα ἱπου]οδίοα 18 πα ποϊ υηγοααοηΐ 
ἐπ {86 (Ἰ45816Ὰ] τοῦ δηα {ῃ6 ΒΔΌΒΙη5, ἴτοπι τ ΠΟΏΣ 
ΠΌΙΏΘΓΟΒ ἜΧΘΠΙΡΪ68 8ΓῸ οἰἰοα, ΌὉΥ εΐίβ. ἔτοτῃ ἰδ6 
ἕογιηοσ, δά ὈΥῪ δοδοειίρθη (τοι τῃ6 ἰδἰίογ.Ἐ 

41. ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν, ὅζ6., ““ του (δαί ρυῦ- 
ΠΟΙ͂ τοδοϊιοδί 8 τηδη βῃουα ποί βίθαὶ," ἄς. ΤΠ 
σοἤάγρο, τοί, Ἦ εἴ8.. δΔηα δοποοσί(βοη, ΔΡΡΙΥ {ποίη 
86 |Ιν68 ἴο θβϑίβ Ὁ ]18ῃ. ΓΏΘΥ δρροϑὶ ἰο ΡΒ. 60, 18. δηά 
Ῥτον. 29, 29., ἴγοιι ψθθησο 10 ἀρρθᾶγβ (ῃδὲ (δεῖ 
ἢδά, τοι δηςίοηΐ {1πλ68, ργονδι θα δῃῃοηρ (Π6 ον. 
Βυΐ διηοῃρ νὲιναί δηοίθης ρϑορὶθ ψὰ8 (αὶ ποέ (8 
οαϑδοῖῦ Οὐῳτοῖ. τοίδυβ (ο Ψψοβερὶ. Βε]}]. δ, Φ6. ψβοσα 
νδῦουβ βοογαῖ ογίτηθϑ. {πο ἢ, ψαγ-Ιανηρ, τοῦ 6.168, 
δηἀ τηυτάο 8, ἀσὸ τηθη!] οηθα Δ8 ργονδίθης Βαυΐ, οοῦ- 
δἰἀδυην [Π6 Θχοθοα!ηρὶν σοτγτυρί δίαϊο οὗ (ἢ6 γεδέ οὗ 
(ηῆ6 ψοτα ψ ἢ νὨϊοῦ τὴ6 968 84 [6 ο]ο86 οοη- 
ποοῦοῃ, δηἃ δβρϑοίδ! γ ἐπ νἱοίδης σοηνυ β:οη5 οὗ 
οἶν!] ϑοοϊοίν Ὀγ [Π6 ̓ πϑυγγθοιίίοη οἵ (Πεἰγ πδίίοη ἀραϊπϑί 
{π6 Βστηδῆβ ; 854, τπηοῦϑονοσ, Ὀθατίηρ ἴῃ ταϊπα (ῃαί 
(686 ογίπη68 8.6 οἰ οῆν δι θυ 4016 ἰο {π6 δίοαγι, 
(εἰξ- ἐκγοαέδ,) τλᾶῖ Ραββδρα Ὠδὺ 6 {δοιρσῃί ἰο αἴοσάὰ 
Ὧο ἀδοϊϑῖνα ρῥτοοΐ. 

Ὀτοῖ. υγβο8, ἴοο, {πα| δοτλδ οὗ {Π6 ΒΡ γίοσ Ῥσιθβίβ 
Δ ον α 50 828}} ἃ βδίιδσα οἵ (ἢς {ῚΠ65 ἰο [26 πο ΓΟΣ 
ὉΠ88. {πᾶς {ΠΕΥ, 85 1{ ψογθ, σοιητη66 ΣΟΡΌΘΙΥ. 
Βιιξ 411 (Π15 866 8 νΘΟΤῪ 8815 Δοίογγ, δΔηά, 88 Κορρα 

ἘΞ ΤΠ τοδὶ δρροοϊία δὲ ἴπ6 ἰο ονίηρ, Αττίδη, Ἐρίοί. 4, 6. οὗ 
θέλεις οὖν ἀφεὶς τοὺς ἄλλους, αὐτὸς σαυτῷ γενέσθαι καὶ μαθητὴς καὶ 
διδάσκαλος ; ὄψονται οἱ ἄλλοι, εἰ λυσιτελεῖ αὐτοῖς παρὰ φύσιν ἔχειν 
καὶ διεξάγειν, ἐμοὶ δ' οὐδεὶς ἐστιν ἐγγίων ἐμοῦ. Ατίϑίοῖ, Τ᾿. ὁ. Ρ. 444. 
ὦ χρηστοὶ, καὶ τὴν σικουμένην ὑμεῖς παιδεύοντες, πρὶν ὑμᾶς αὐτοὺς. 
ϑϑηθοᾷ ἐς Υ. Βεαδί. 18. Αἰ, ἱηφυὶῖ, Ἰοφυεγ8, εἴ ΑἸ το νἱν8, Ηος 
ῬΙαϊοηὶ οὐ͵εείυπῃ εδῖ, οὐ)εοίυσι Ερίουτο, οὈ)δοΐατ Ζοποη. Ομλῃ68 
εηΐτα ἰδ: ἀἰοεθδηϊ Ὠθη αποπηδατηοάυτ ἱρδὶ νἱνεγοηΐ, δε αυδιηδά- 
τησάστι νἱνθηάθμ εβϑοῖ, Αδοΐν Ναϊδδηῃ 49. Αὐὰ ὅδ] ἔ, Νδηὶ 
αἰχὶϊ : Οὐδάγερ σε ϑιηῖ ἀἰδοὶρυ! ϑϑριθηϊαπ: οϑὲ αὐυἱ ἀοςοῖ Δ]106, 
εἴ βοῃ ἀροεῖ βεϊρϑαθῃ. 1 δαά, Ρίῃά. ΟἹ. 8, 78. τὸ διδάξασθαι δὲ τοι, 
Εἴδοτι ῥαίτερον᾽ ἄγνωμον δὲ τὸ μὴ προμαθεῖν. Ρ]αίο, Ῥηςά. μὴ 
πάθωμεν ὁ ἄλλοις ἐπιτιμῶμεν». {χα Τ . Π΄199. 381, 6. οὐδὲ κατὰ 
μοιχοῦ λέγοντα, μοιχὸν ὄντα, οὐδὲ κατὰ ὑξριστοῦ, ὑβριστὴν ὄντα. 
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οὔϑογνοδβ,ρ Ὡσάυ6 ἰδϑίᾶ 'ἱπ δγρυπιθης 8 ΘΟΠΘυ ΓΘΠαΙ5 
8110}ΠΠ{|6 Ορυ8 νἀ δἴιΓ. 

[0 18, ροσθαρϑ, ΠΏ ΘΟΟΒΒΑΓΥ [0 »γέ88 ΟἹ {Π6 ἴδγτ 
κλέπτει. Ἅε Ὦδνο, ἰηἀοσά, τϑαϑοη το {1 ηκΚ (δι [Π6 
Ῥγιοβίβ δηά ΒΔΌΡ18 νογα βυβοίμΕν γαραοίομδ. Βαῖ 
ψν ἢ δί 15 Πότ βαἰ4 πηαβὶ 6 υπάεγβίοοά οὗ (μα δον οὗ 
ἐμὲ ρεορίε, δῃ!ὰ ϑϑρθοί! νυ, 88 1 βυδβροςί, οἵ (Π056 πυ- 
ΤΩΘΙΟῸΒ οὔεῖοθ ιὐὴο τοδὶ ἀεά πη ζογείρη παέϊοπς, δῃὰ 
ψο, θεΐηρ οσσυρίοα ἴῃ {Π6 σοποογηβ οὗ ροί(υ ἰγαίῆς, 
ἍΓΙΟ, Ὧ0 ἀοιιδέ, σΠάγρθδῦ]6 ψιἢ οχίογίοη, γαρδοὶϊ νυ, 
δηά δνϑθὴ ἔγαυά. Απά {πὲ (ῃ6 Αροβίῖε 88 ἰῇ νἱῈν 
11.686 ἰογαίρη εν, 18 ΠΙΡΏΪΥ Ῥγορ 40 168 ; βίης ἴῃ ν. 98 
ὃς 94. ᾿6 84γ8: διὰ τῆς παραβάσεως τοὺ νόμου τὸν Θεὸν 
ἀτιμάξεις ; Τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι᾽ ὑμᾶς βλασφημεῖται 
ἐν τοῖς ἔθνεσι. 1 ΒΕΡΠ18 ηοΐ υῃ]}1Καῖγ, ἰοο, (Πα 6 85 
(ἰηκΚίηρ οὗἩ ἃ ποίδο!α ἔγαυά, (πιθηζοποά Ὀγ ατοίΐ.,) 
νοι πα 66 ὙΘΓΕΥ͂ ΓΘΟΘΠΕῪ σοπηηϊ 64 ΌΥ ἴοιιΓ 
2368, ψῆο δ 6 ΖΖΙοα ἃ Ἰαγρα δὰπι οὗ ΤὩΟΠΘΥ͂, ΟΟΠ- 
τηϊἰοἀ ἰο {ποὶγ ἰγυϑὺ ἔοσ {6 τιι86 οὗἉ (86 ἰδ ρὶθ δὲ 
Ζοτγυβαίθη. Ὑοί, 1 δοκηον)εάρο, 1 18 ἢῸ Ἔχοῦβ6 ἰο 
880 (848 4ο68 Κορρθ) (Πδὲ {πον ον ΨΕΓΘ ΠΟ τῦογ86 ἴῃ 
[Π686 τοϑρθοίβ [ἢ8η {π6 (ἀὐθης 168. (Οὐοηβιογίηρ {πο σ 
δανβδηίδροβθ δηὰ ργίν}!θρθβ, {Π6Ὺ τιϊρῃῦ 708. } 7 ἤᾶνθ 
θαθη δχρθοίθα ἴο ὕ6 δοέξθῃ', οσ ἄθβογν {6 σθῆβιγο 
οαϑδέ οὐ {Π6πῈ ὈΥ ΟἿΙΓ ΑΡροβί]ϊθ. Το ρῥσγοςθϑά ίο {6 
ὉΠΟΡ σἤάγροβ, σαἀμίξοεγψ 8 ἃ στη ἰο νἢϊοι! (86 
ενγ8 δὰ Ὀ6Θη δἰ αυϑ ῬΓΟΠΘ ; 88 18 ρμἰδίη ἴγοπι ημ- 
ΤΏΘΙΟῸΒ ρά88αρ 68 οἵ ἴα ΟἸα ᾿Γοϑιδπηθηί. [πθ64 ΟὨΪΥ 
τοίου ἰο Ψψοίδειη. ὅ, 8. ὟὝατοίυ8 οὔβοῦνοβ {αὶ τῆς 
Ταϊπιυάϊοα] ττιτπρ8 ϑῆδθνν (Πδ΄ ΠΥ οὗἉ (Π6 δ αδδὶηβ 
ψ ΓΟ ὍΠΟΥ οὗἨ 118 δηἀ 18 Κιηαάγοα νὶσθβ.0 ἊΑπα 2Ζ08- 
{ἰη, ἴῃ ἢ8 ἀἰαίορσιια ἢ ΤΎυρῆο, τουοῇα8 οἡ 186 ἐμδέ 
οὗἩἨ {16 “ψον! δ οοίοτβ.Ό. 1686 (Ὠ6 4145) ψἜγο (ἢ 6 
ἔγα (8 οὗ {Π6]γ ναΐῃ γθ 8 Π 66 ΠΡΟῚ σΟΓΘΠΊΟΏ165 ΟἸΪΥ. 

ῷ, ὃ βδελυσσόμενος τὰ εἴδωλα, ἱεροσυλεῖς ; ““ ἴῃοιῖι 
(παι ΔΌΠογγοδὲ ἰἀοἶβ, ἀοβί οι σοιητηϊδ 5δογσι!ορα.᾽ 
Ηοτο 15 δῃ Δοσιιβδίοη β8οπηθνἝδί ϑίγ Πρ. [Δ] ΔίγΥ 
ψἃ8 ἃ ΟΠ] 6 ψ ΙΓ ψ ! ἢ (ῃ6 Ψ06 8 ψοσο ποΐ σδᾶγρο- 
ΔΌΪ6 ; δη4 80 τηϊηυίεαὶν δἰίθηϊνο ψΟγῈ {Π6Υ ἴο τῆ6 
οτπϑ 8η4 σοΓθ0}168 οἵ {ΠΕ6ῚΓ γοϊρίοῃ, τΠδὲ 1 του ]ά 
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Β66 1 88 1{{{|6 Κοὶγ {παὲ (ΠΟΥ 5ῃου]ά ἱεροσολεῖν, δοηι- 
ηιὶέ δαογίίερο. ΤῸ Τοπιονθ, ΟἹ δἱ ἰϑαβί ὁ κα πιῆ, {μ18 
ΔἸ συ ν, νατῖουϑ τηοποάβ αν ὈΘοη ἀονβο. ϑοιηθ 
ἴακα (6 πψογά βρυγαι νεῖν, οὗἁ ᾿ηΠ 6] 1} ἰο ΓΟ τΙβι. 
Οἰδμογβ, 88 [,6 Οἱογσο δά Κορρα, υπάογϑίδηά 1{ οὗ 
δενγβ τοῦθίηρ ἰΠ6 Ηδαίπθη ἰορ]ε8β. Απά Κορρε 
Οὔδογνθβ, δαὶ ΠουρὮ ἢο ῥτγοοῦ οἱ (Π18 βδογ]θρα ἢ 88 
θεθπ ῥγοάιιςθά, γεῖ, σοπβιάθγίηρ (88 ΜΕ ἐλ Γαδ ρον 
αἀἸϑροβιεοη8 οὗ [6 6.8, δῃὰ {π61γ Ποβι116 ἔθ 6] ηρ8 ἴοῸ 

᾿ς Π6 Ποδίμϑη γο]ρίοη, ἰὲ 18. ποῖ ᾿ργοῦα]6. Τῆδέ 1 
νγὰ8 οἴἴϑθη σοτητηϊ6α Ὀγ (ἢ Ογδοῖζς δῃὰ Ποπιαπϑ, Ὦθ 
σοἸ Θοῖ8 ἔγοπι Αοίβ 19, 37. Βυΐ {πδδ6 διριιπγθηΐβ 
ΔΓΘ ΤΠ Δ} 650} ἸΠσοΠο]υβίνα, δηα (6 1πἰογργοίδιοη 
ἢ] οἷ (ΠΟῪ ἃγα πηϑδηΐ (ο 68.805} 15 ἔτι ρί ἃ δηἀ Παγβῇ. 
Οἰδοῖβ, δραίη, βοΐθη ἄονῃ (ἢ τηρδηΐηρι ΟἽ [ἢΠ6 ἴαΓπὶ 
ὈΥ 1ηἰογργοίϊηρ 1ἰ “΄ νἱοἰδίθ ἔσιιθ γο]!ριοη." Βαξέ {Πι18 
18 ᾿Ιῃσοπβίϑίθης {Δ (Π6 οἰέπιας, ὙΠ] οἢ ἤΘγα ον: ΔΘ} γ 
[88 ρἷαςθβ.0 ΑἴἶἌον 811, 1 866 ποί ΨΠΥ (ἢ 6 ἴθ γΠῚ ΠΊΔΥῪ 
ποῦ Ὀ6 ἰηίογργοίθα 116] ]ν. Ταὶς γα ἀο ῃοίΐ ἄποιυ 
ΒΥ ΘΧΔΙΡΪ6 οὗἨ Δὴγ το ΌΘΓΥ οὗὨ {Π6 (ΘΙ Ρ]6 δἱ δογι- 
8816 Π|, 18 ΠΟ Ῥγοοῦ {πδί βυςἢβ ἢδα ποῖ οσουτγοά. Βαὲ 
858 ἴ[ῃ6. Αροβεῖίβ (1 6] 16 νο) οἠϊοπν δανεγίβ ἰο {π6 α15- 
σταςα ἴΠ6 76 ν 8} γοϊρίοη δα βυβίαϊηθα Ὀγ {Π6 .0886 
σοπάυςς οὗἉὨ 18 νοΐδγιθβ, ἃπα ἴ6 ὑῬϑγῇῃδρ8ϑ ἤθσθ 68ρ6- 
οἴ! ἢν 4|}0468 ἰο (6 αἰδβρτγαἼοοῖμ! ἔγαυα ἀθόνα τηθη- 
εἰοηθά, ῥγδοίϊ8βεοα ὈῪ ἴουγ “9678 οἵ ΒΟ ΠΠΟΏΘΥ 
ςοῃδθογδίθα ἴο {Π6 τ186 οὗ {π6 (οι ρ]6. Νον {Π|18 88 
᾿ΠΠΕΘΓΔΙΥ βδουίορο, δηᾶ τοιϑέ πᾶν Θχοθθα!ηρὶν ἀ18- 
δτασοά {Π6 268 ἰῇ {Π6 δγεβ οὗ {ῃ6 (ὐθηι}]65. Τῇ, 
ἴοο, {ἢ6 ΡΘΟρὶα ομοαϊθα 16 γί οὗ [θῖν {Π||68, 
οΥ {π6 Ῥγίοβίβ ἀἸἃ (48 βοπὶα Οοπηπηρδηίδίογβ [6}] 118) 
ΔΡΡῚΥ (0 {Παῖγ ον ργίνδίβ ι.86 ραγὶ οὗ [Π6 {68 8ρ- 
Ῥτγοργίδιϑά ο {Π6 τ.ι86 οὗ (Π6 ἰδηρ]6, (πα πηρῇς ρᾶγ- 
[Δ Κ6 οὗἉ {Π6 συ} οὗ βδογίθσθ. ΟἿ 6 ἀνδγίςβ, 1η]8- 
τἰσο, δηά ἔγαι οὐ {6 Ῥγιθβϑίβ, 6 ἢδνθ βυηοιθης 
Ῥγοοίβ ἴῃ {{16 δοσιιβαίοηβ οὗ οὖν ἱ οτά. 

ΟὨγγϑοβί.. (Ββουμηδηΐυβ, δηὰ ΠΘορἢγ]δοί, τοῖϑγ 1 
(ο {Π 9678 υϑίηρ, [Ὠγουρἧῇ ἀνδγίσθ, πηθδίβ οἰἴδγοα ἴο 
1409 ; νη ΐοῖ, 1 {πον ἀ1α 80, ψου!ὰ ἀἴϑρτασα {Ποὶτ 
ΓΟ] σίοη ἴῃ {Π6 Θγ68 οὗ (6 ΗΑ ΘΉ8. 
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48. ὃς ἐν νόμω καυχᾶσαι --- ἀξτιμάξεις ; ΟΥ6]11υ5 οὉ- 
δεῦυεβ, ἰῃδὶ 48 (Π6 Αροβέίθ δὰ Ὀθριη ἢ ἃ ρ6η6- 
ΓαΪ δοσιυβδίίοῦ, 80 6 δι νάβ ψἱτἢ οὔθ. Βιυὲΐ  σοῃςφοιῖνθ 
{πᾶΐ (666 ψΟΓα 8 ΓΘ, ὈΓΟΡΕΙΙΪΥ͂, πο ρδγὶ οὗ (ἢ 6 δοσιιβά- 
(ἴοη, θαΐ ἔοσι δὴ ᾿πάἀδθρεηάθης αροάοδῖ8, σοη δ! Πἰπσ 
Δη ἠὲ ἐἰαφρν τοι ψἢδί νν88 βαϊά ἰη νοῦ. 17--- 22. ; 85 
ΤηΟἢ 88 ἴο0 580, "΄ ΒΥ ἀοιϊηρ 4} (8, (ῇου νΠο Βοδβίθϑε 
{γϑβοἱ οὗ [ἢ ἰανν, Π πιθπϑαγθοι Οοά δηά [9 τα] ρίοῃ 
ὈΥ {1Π6 περϊοοί οὗ 1. Βαῖ τΠ6 ΑΡροβίϊβ, ἴο τηδῖκθ ἢ18 
Τοργοδοῦ {Π6 ποῦ ουἰηρ᾽, ΟἰἸθο868 [0 Ἔχριθϑ8 {86 
ἱπ΄θσθησα ὈῪ 8η ἱπέογγοχαίίυε βθῃίθῃςθ. Απηά {Ἰδὲ 
{π18 ᾿ηογγοραίίοη 15 τηθδηΐ ἴ0 θ6 δίκη αὐΡ᾽"πιαέϊυείψ, 
158. Οἶθδσ ἔγοιῃ {Π6 ποχί νϑῦβθ, ἡ! οἢ 18 δ δρρ]! οδίου 
οἵ ἃ ρᾶββαρὲ οὗ (ἢ6 ΟἸ]α Ταβίδιθηί. 

ΒΥ παραβάσεως τοῦ νάμου ἰδ τιαδηϊΐ, ““ Τ[ΠγοΙρΡἢ τἢγ 
ἘΠΕ ΕΒΗΙΘΕ οὗ [6 ἰανν ;᾿" 88 Ϊ1Ὃ [16 1ῃϑίδῃοαϑ ςρ6- 
οἰδεα. 

24. τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι’ ὑμᾶς βλασφημεῖται 
ἐ. τ. ἔ, ὙΤΠ5 βοηΐθῆσα σ]ΔΥ͂ Ὀ6 (ἢιι18 ΡΑΓρὨ Γαβαά : 
“ ογ ἴο γοῦ ΠΝ 06 δρρίθα {ἢ6 ον] υγράίοῦυ ψογαὰβ 
80 οἴζοθῃ ιϑεα οἵ γουγ ἰογοίδίμοιβ ΌῪ [ἢ 6 ρῥέορδοίβ. 
ΤΙδ ἤδηϊο οὐ σα" [8 ον] βροίϑη οὗ διηοηρ [6 οῃ- 
{||68, τῃσουσῇ γου.᾿.Ὑ ΤῊ8. τ! ας, ἃ8 Εγαβιαιβ δηά 
Τοϊεί. οὔϑοῖνα, Ὀ6 βαϊά ἰο Ὀ6 ἀοῃθ ὃψ δῃὰ ἑλγοιμφῆ, 
88. δοίη ἀοῃθ ὃν ἐλεὶγ πιξαῃϑ, ὈΥῪ {Π|61} ν]οὶουΒ [6 ; 
βίῃοθ {Π6 (θη (2168 του ά 880 : “Βαϊ βογί οὗ 8 σϑ- 
ἰἰρίοη ταῦβὶ (ἢ 5 Ὀ6 ψὨϊσῃ ργοάιπιοθβ βιιο ἃ ἐγ Ὁ" 
Αἢ ΘΥΓῸΣ ἰῇ γϑαβοηΐϊηρ (88 υ8 τοί.) ἃ πο εαε8864. αὐ 
οαμδδαπι. ἴῃ {18 νίαν, Ψ48ρ158 81.10]ο1 8, ὈΥῚ ΨΥ οὗ 
ΡΑΓΑρΡὮΓΑΒΘ: “ Αα δυι ἰταπδίογμπι δυςίογρηι, (25 
νΟῦ]8 ἰΔηίυπὶ νι{14 ἀδηάδ βυηΐ :᾿ σοιηρδγιορ 14, 106. 
ῷ 8ὅ8πι. 19, 14. 1 Τίπι. 6, 1. Τίϊ. 2, ὅ. ῷ Ῥεῖ. 9, 9, 

π "Ὄνομα τοῦ Θεοῦ ͵δ8 φοποίἀδῇεα 848 ἃ ΗεΌΓαϊδηι ἴου ὁ Θεὸς. Βυὶ 
Ἧ ταί εγ βρη ῆςβ, “Κ θοϊἢ αοα δηὰ ἢἰδ σε! ρίοη," (1. 6. θοί Φυάδίϑε 
δηά ᾿εἰ9 ΟΠ ἰδ ἰδ 1.) 
1 Τῆι, δικοηρ ἴΠπ6 οἴδον ἘδΌ;ηΪο4] ρβββαροβ "ΠΠυδίγϑινε οὗ (656 

ψογάβ, δ ἀυοοα ὃγ ϑοποοίίρ., ΜΙάγαδοῦ υϊῃ ἈδΌθα, δθεί. 7. [0]. 44, 
8. Τοίδ 1|]1ὰ ἤοοΐθ Βοδϑ ρῥγοβίγαί8 ἰδουϊϊ, ἀϊοθβ: ᾿οιοΐηθ σαθηάϊ, 
Ὡοίΐυτῃ οἵ Δρεγίυτῃ δδῖ οογϑ (6, φῃοὰ Εὐυςπδτ Ὠοη δαίὶρὶ, ἴδε 4ᾳυώ- 
80, τυτ ΠοΙΏΟ 8οἷδῖ, φαοά ἰσρῃγίηδ δ πγ6 ἰῃ ἀγοᾶπι νθῃϊῖ, ἢ6 πηοΐ οϑι588 
ὨΟΠλδη εἰ ργοίδησίαγ. 
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]δύλθβ , 7. ὟΑτοίίυβ 4180 ποιΐίοθϑ ἐδ8 βίγοῃρ δπ)- 
Ρἰια818 ἱηνοϊνοα ἴῃ (πε ἀπέϊἐλεοὶδ; 4. ἃ. ““Ἴῃς Οοά 
1 ΨὮΟΒΘ [Δ γ6 Βοδϑί, γ6, 85 τῇ ΠΟ 88 [ἰοἐἢ ἴῃ γου, 
ἀἰβποπουτ," 1. 6. οἰἴποσ ἀἰγθοῖγ, οσ ἱμά γοῦν ΠΟ] υρ 
ἴο σοῃίοιηρί 8Δη4 ἀἰβρτᾶςθ. 
Οη {Π6 Ῥαββα5168 ϑΒυρροβοά (ο ὃς Δ]υἀδα ἰο, ψΏΙΟΝ 

8.6. (48 Κορρα τῃ 1} Κ8) [8. δῷ, ὅδ. ΕΖ. 860. Φ0. Φ0, 28. 
4 ὅδῃ). 14, 14. Νοῆ. δ, 9. σοπιραγοδ σι} Ψζ4π|65 2, 7. 
1 Ρεί. 4. 14.) 8606 δυγθηῆαβ, οἡ {Π6 Θυοίδίίοηϑ, Ρ. 
487. 85644ᾳ., 8ηα νη τηρα οἡ 15. ὅ9, δ]. 

45. περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ. ΜΜ ΊΠ (686 τψογάβ, δά 
᾿ΟΒΡΘΟΙΔΠΥ (Π6 γὰρ, ϑοηθ (οτππιθηδίογβ ἤδνθ Ὀ6Θη Ὠοΐ 
8 {ΠῚ Ρεγρίαχοα οδάγιἀρε οἰ (ἢ6 τηδέϊοσ βιοσγὶ 
Ὀγ γοργά! ης {Π18 ΡΑΓΌΟΪΟ 848 δὴ δχρίοῖνο (ἢ ψὨϊοῦ ἢ6 
ἢ88 Ὀ6δη [ὉΠ] οννοὰ ΌγῪ Μδοκη.) “ δ 58}4}} ποί, {Πϑγο- 
ἔογθ, ἢ6 88γ8, ἰῇ ΤἸΏΔΠΥ Ῥαϑβᾶροθ (ΔΚ [ἢ6 ρῥϑίῃβ οὗ 
Θηαἀφανουσηρ ἰο πα βυσοῇ ἃ σΟΠΏΘΧΙΟΏ 88 σοι] 
2801 7} {Π6 ι.188 οἵ γὰρ ἰπ 18 βίγιοἴθϑί ρσορυ τ ; ἴῃ 
δἰἰοηρίηρ ψ πο (Π6 84646}18) ΤΔΥ ἤδνο νη} Ρ6Γ- 
Ρίεχϑα ἐπ θηβθῖνο8 ἴο ἢῸ Οἵ 6Ρ ῬυΓΡΟΒα {πῃ [0 τηΔ|Κ6 
{(Π6 νι ]ηρ8 οὗ δῖ. ῬΑ] Ἀρρϑᾶγ πιογα οὔβουσγα (ῃ8η 
[ΠΟῪ ΓΘ ΓΘ." [{ ΤΔῪ ὈΘ ΨΘΙῪ {Γ16 (δὶ βυςἢ δἵ- 
τοιηρί8 ἤᾶνα Ὡοΐ Ὀθθη δἰ Υ8 Βυσοσβδίι] ; θυ (παῖ 
ἢδ5 ΓΑΙΠοΓ Ὀθϑὴ ἴγοιη [ῃ6 αδιιδο (ἢδη (ἢ τ96 οὗὨ {Π6 
Τχθδη8 δῆογαβα ὃν ρῃ]]οΪορίοαὶ δηα ἀἰαἰθοῦςα] α8- 
σιι88ῖ0ηῃ. Ηδχγο, δἱ ᾿ἰϑαϑί, [ῆἢ8 σοπβοσίοη ἢᾶ8 Ὀδθη 
ΒΟΟΟ ΒΒ ΠΥ δῃονη, δη4 (ἢ6 υ86 οὗ γὰρ 108{1ῆ 64 Ὀγ 
ΟὨγυϑβοβῖ. οἡ {818 ραββᾶρο, δπά ἔγοτῃ ἔπ Ὀγ “ΤΠΘΟΡἢγ.- 
ἰδοὶ δῃὰ (ἰουμπηθῆϊι8. Π6 ψοΓάΒ (ῃῈ ΟὈΒΘΓΥΘΕ) ΔΓΘ 
τηθδηΐ 88 8η αηϑιῦ6}" 10 ἃ ἑαοὶξ οὈ͵δοϊίοη,  Ὠ]ο ἢ {16 
ψεν5 τπηὶρῃῦ τηᾶκο ἴο ἔῃ6 ψβοΐς οἵ ψῇαῖ Π6 ΑΡοβέϊβ 
Πα 5414; παπγεῖγ, ““ Αγ, ρυΐ οἰΓουτηςσίβίοη 18 ΒΌΓΕΪΥ, 

π Απὰ 6 ΟὔΌΒοΥν 8 ἰμαῖ (ἢ 6 ΟἿ ΒΕ]. το] ρίοη, ἢοὶ ΟἿΪΥ ΟΥ̓ τννογάϑ, 
δ, παῖ γνὰ8 τυ ς ἢ ὙΤΟΙΒΘ, ὈΥ ἀδεάβ, (ῃϑυοὶν ὈΥ ἴδε νἱοεΐουβ 116 οὗ 
119 ἕο] οννεΓ8,) οαπηα 1ηἴο ἀΐδγεραΐθ δηὰ οοηϊειηρξ δι) οηρ θη, ὙΠῸ 
ΤΑΒΌΪΥ αἰγὶ δτοὰ ἴο 106 το σίοη ὑγῆδὶ νγὰϑ ΟἿ]Ὺ ἴσας οὗ ἴΠ086 ἡ ὮΟ 
ἀϊὰ ποῖ ΟΌΘΥ ἰἴ8 ργεοορίβ.υ Ηδθγθ γἮἋαὶ ΙΏΔΥ, Ὧδ 98γ8, ΟΟΙΏΡΑΓΕ ΜΔ, 
ΟΥ δια οἰ ποῦ Πδηά, 19 βαϊὰ οὗ (6 σοοὰ ἰξοίπρ' ΟἸἈγϑ 85 ἴῃ 1 Ῥεῖ, ὦ, 

.1Ὁ ἃ 15. 8,16. Τίϊ. ὦ, 10. Απάὰ δε οὐΐοδ ἃ δἰ ταῦδὺ ρβββαρα ἴο ἴ(Π6 
φιθβοηΐζ οὐδ ἔγοτι Ευ660. Η. Ε. ὅ, 1. διὰ ἀναστροφῆς αὐτῶν βλασφη- 
μοῦντας τινα ὁδὸν, ἱ. 6. βλασφημεῖσθαι ποιοῦντας. 
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γου ψ|}} στγδηΐ, ἃ ρστϑδῖ (πίηρ;, 88 θεϊῃρ 8 δοαϊ οὐ (Π8 
σονεηδηί." ΑἼΜΨΟΓ: “ Ὑε8, 1 σταῃΐὶ [1{ 185 : [ὉΓ οἷτ- 
ουμησϊδίοη 18 οἴβοίιαδὶι, ὑ,)᾽) ἅς. Αμά {18 185 ψῆδὲ 
Μοκπηῖρῃς πηθϑῆβ, ἤθη ἢ6 βαγ8 ἴῃ6 Αροβίίε σρεαΐε 
ἐο ἐλεὶν ἐλοιιρἐέδ. 
1 ναβ ποῖ σιπουὺΐϊ οϑυ86 (πὲ ἴἢ6 Αροϑί]6 ἱπι- 

υσηρά (Πϊ8 Ορίηΐοη, 81ης6, 88 ψὰ ηά ἔγοιῃ (Π 6 ΗΔὉ- 
δηείοαὶ ΓΙ ΏρΒ, 10 γ88 ἃ ἀδ ΡΥ γοοϊοα οσσοσ. ΤΠ6 
ἰλποϊοά (ἴο υ8βὲ ἴΠ6 ψογάβ οἵ Νίδοκη.) (δὲ εἰγουιηοι- 
ϑίοη, ὈΥ βιδνηρ ὑπαὶ (ΠΘΥ ψ γο ἀεβοθηάοα ἔγοιι 
ΑΡτγαῆδηι, δηὰ ψογο πιοιῦοῖβ οὗ (ἀὐοὐ᾽ 5 οονοηῃδηῖ, 
νοῦ ἃ 1η8ιγὸ {6 ῖσῦ βαϊναίοη, (ποιρὴ ΠΟῪ ΟΓΘ ἜνῸΓ 
80 ψοΚοα. Οὐθτοίυϑ, δηα δοίη οἴογβϑ, ὕΠΠ666558- 
ΤΙΪΥ ΘΙ ΑΓΓΑ88 (6 80]6 οἴ ὈΥ βιιρροδβίηρ (86 ψογάβ 
δά γοββοα οὨ ΘΗ ἴο (ἢ6 υἱειοϊδὰ Ολγιείϊαηδ. ΤΏΟΥ 
ΔΙ6 αν ἀθηιν τηθδηΐ ἔῸγ (Π6 υεισδ: δηά 10 τηυβέ θ6 
οὐβογνοά {ῃδὲ [ῃ6 ΑΡροϑί]6 18 ηοΐ (48 (γγυϑβοβί. σρῃι 
Οὔϑοσνοβ) ποιῖὺ αἰἰδοκιηρ Ψπἀαίδϑηῃ. Το ἐλαέ ἢδ αὐ. 
ἄτθβ868 ἢ 56] δἴἴογνασαάθ. Ἡ:Πογίο ἢ18 οουΐοϑὲ ἢ85 
"αθῃ οἠἷγ ψ 1} (Π6 ἀκροβυστία : Δῃ 88 δι ἢ} Πα δροδὶζβ 
ὑφειμένως. 1ἴ τηυβῖ Ὀ6 οὐϑογνοά, ἴοο, (μὲ (Π6 ΑΡοβί]θ 
ἐαΐο5 ΤΥ φστηαπέοραά, αἱ Ἰδαϑὶ ἀοθβ ποῖ ΠΟῪ ΘΏσΟΙ ΘΓ, 
{Π|61γ ορίηϊοη οὗ {6 Ὁ ΒΌΡΘ ΠΟΥ Υ ονοῦ {π6 Οἰθῃ 168, 
ΌΥ αἰγουπηοϊβίοη δηά {π6 σονοηδηΐ, δηά {6 ργεγορα- 
{ἰν68 {ῃΘΏςσ6 γΙδίησ ; ἀαάιοίηρ 8η ἐῃ ογοηοο ἴτοῖὰ 1ΐ, 
ΠΔΙΉΘΪΙΥ ἐὰν νόμον πράσσῃς. 
Βν τὸν νόμον, (ἀτοίυ8 δηὰ οΟἰπασβ (611 υ.8, πηυϑὲ Ὀ6 

υηἀογβίοοά (88 δρρθᾶγβ ἔγοπὶ Υ6Ὶγ. 14. ὃς 15.) {Πο86 
γπογαΐ ργεοθρίβ ὙὨϊοΪ, δΓ6 οὗ παίυγαὶ δη ρεγραοίιαδὶ 
οὐδ] ρσαίίοη, ψηοῖ ρῥγεοθάραὰ (6 Μοβεαῖο 1 νν, ἀπά 
ΨΚ ΓΟ ἰπἰγοάιςδα Ἰηΐο 1ἴ ; 88, ““ ραν ἀευομέ ὀοπασε ἰο 

ἘΞΤΟ [818 ρυγροϑθ, ϑοδοοῖί, οἰ ἃ Ῥαθβαρδ ἔγοτῃ βομβοιλοὶ Παθῦα, 
ἴο!].. 118. τ ογα τς ΑἸ ὮΓΥ ὑπ18 δρεδῖβ οὗ [ἢ [δγϑοοβ : “ 11 
ΡΓΟδοὶγίῖ δυηΐ οἰΓουτοἶδὶ, νο8 δαΐειῃ ργεαρυιδι!." Αμὰ ἔαγίδοσ οὐ : 
“ Ὠιχὶὶ Ηὶ. Βογθοιιίδβ Νὰ πιγοιοὶ εἴ ἀροβίαϊεα, οἴ ἰτρὶϊ ἐχ [5 γα δ} 1:8 
ἀϊοδηΐ : Ουδπάοσυϊάδφῃι οἰγουτηοἶδὶ διγιιβ, ἰη ἰηΐογηιτι ΟῚ ἀσεβοθη- 
ἀϊμαιβ: αυϊὰ ἀρὶὶ δου ϑαποίυθ Βοηεαϊοῖυδ ἡ Μτὶς δηρεϊυμπι, εἰ 
Ριθρυϊα ρθουν ααἀίγδηϊί, 16 αὐ ἰραὶ ἰῃ ἱπίεσηυζῃ ἀεβοεηάδβηι." 
““Αμά ἰδυ5 (οὔϑεγνεβ ϑοποεῖίρ.) Ὠδρρεηδα Ὦοσγα ἴΠπ6 ὑεΣῪ τ ηρ᾽ 6 η- 
κἰοηοα ὈΥ 16 Αροβίϊβ, διλογ, ἰμδὶ {Π|6]|Ὁ οἰγουμηςδίοη νγ88 δοοςουηίεὰ 
ἴογ υποϊγουμλοϊδίοῃ. 
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Οοά; ἀο ποέ δίἰοαΐ; ἀο ποὲ οοπιπιϊξ αὐμίξογῳ," ὅχτο. : 
ΔΙΟΓ ψ ΠΙΟἢ 18 ἴο )6 ΒΡ 64, “ΠῚ γε ἀο {Π686 {Π]ηρ5 
ὙΠ ἃ τοίογπιθα τϊηά.᾽ Βαὲ 8}} [ἢ]18 ϑυρδυα! 0ῃ, 
᾿ϊπηΠΔ(1οη. Δηἃ ΘΧΟΒΡΊΙΟΙ, 18 ἴοο ΔΙΌ ΓΑΓῪ δπα ῥτο- 
σϑΓΊοι8. [Ὁ βθϑθῃηβ ἰο Ὀ6 ΠΊΟΓΕ Ὠδίυγαὶ! (0 ΒΌΡΡΟΒΕ 
{Παὐ ([ἢ6 ΑΡροϑβί16 πιλθδηβ [ἴθ ψογὰϑ ἐὰν νόμον πράσσης 
ἴο Ὀ6 οπιρμαξϊοαΐ ; 4. ἃ. ““ 1 γε, Ἱπάφεώ, ΚΘ6Ρ (ἢ8 
ψΠοἷ6 αν (ἀπ ἢοΐ βαεραγϑίοθ, ἃ8 γ86 Ἃο, [Π6 ΤηοΓΑ] δηά 
Βρ᾽ τυ] ἔγοαλ (Π6 σογθιηοη δὶ δηὰ }1|6Γα])." ἜΠ6 
86η86, 1Π6Ώ, ΙΏΔΥ 6 1ἢτ8 Θχργοββοα : ““ Ὠιά γα 
Ἰηἀθοἀ ᾿ἰνα ΔΒ ΓΔ ΌΪΥ το {π6 ΟὈ] [ΟΠ 5 1016 4 ἴῃ 
{Π18 σονοηδηΐ 5!]|ρΏ, 1 6ΓΘ Ὑ6]}] ; 10 τηἱρῆς ῥτοῦί γοῦ 
(ἰ. 6. σῖνα γοι! 50,16 ΤΟΆ50η [0 Ὀοδδβί οὗ γοιιγ σονθηδηϊ 
σὰ ἢ (ἀοά." δὅ66 ἴηὴ Τποοάογοῖ 8η δχοοϊθηΐ ἢ] 8ίγἃ- 
[οη ὈΥ Θχϑιιρ ο οἵ (6 νῇοΪα βι]6οῖ. 

ΤΊΙΘ γϑιηδί πἰηρ ψογάβ οὗ ἴῃ νϑγβ6, ἡ περιτομὴ σοῦ 
ἀκροβυστία γέγονεν, ἅτ ἴο Ὀ6 (ἀκοὴ ρμοριίαγιέον»; 4. ἀ. 
“ὁ γοῦ ΔΓ6 ἴῃ ὯΟ ὈΘ[[ΕΓ βίδα {πη 1“ γοῦ ΨΕΓΘ ὑηο]Ὁ- 
ουπ]ο!86 4." ““ΤὮι5 1Π6 26ν)}8ὲ (ϑαγ8 δοβοοίρ.) ἃΓ6 
Δα πο η5ῃη6α ποΐ ἴο σοηῆάα ᾿π πηογα οχίθγηδὶ γα ρίοη, 
ἰο ἴΠ6 πορίθοὶ οὗὨ 118 ᾿ηΐογηδὶ ουἱεἰνδιίοη.᾽; 

260. ἐὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία, ὅζο. ΤῊ ]8 νεγδο ΠΟΥ Ργὸ- 
ἴλοοθβ ὈΥ οδδογνίηρ, {πδὲ “16 ΑΡοβίθ, αἴζογ ἤανίηρ 
ΡῬτονϑὰ {μὲ {Π6 581ηὴ8 οὗ {Π|8 υὐειυϑ τηυϑί ΤΟ ἀοΓ (ἢ 6 πὶ 
οδηοχίοιι ἴο ἰδ6 νη τ7γαϊῃ, 88 ψ 61} 45 ἰποβα οὗ 
1π6 Οοηπέϊεδβ, ρτοσθθάβ ἴο ἀδπγοῃϑβίγαία ψἢδί ἢ Παά 
8814, νϑγ. 7. δὰ 10. Τῆδι {Π6 τΙρὨ δου 5η 655 οὗ [Π6 
οἰγζυπηςοϊδοα Οὐοηπέϊίο ταδί αἶ8βο γοηάθγ λέηι Δοσορί8 6 
ἰο αοά, δηὰ γομνψαγάδθίθ ὈΥ ἢΐπ, ἃ8 ψὲ}} 848 [Π6 

᾿ χρῃι ΘΟ. 8688 οὗ (6 οειο.᾽" 
4260. ἀκροβυστία 15. ΤῸΓ οἱ ἀκρυβυστοὶ, ἐδδ πποῖγοιιπ- 

οἰδοί, ἱ. 6. [6 Οὐδη61|685. ᾿Εὰν οὖν β'ρῃ!Π 68 ““ 50 αἶδο, 
ὮὉγ ἃ ρατγὶέν ὁ}, γεαδοπΐηρ." 

26. τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου φυλάσση. 11 18 δίγΓδῃρΘ 

Ἔ ΤῊ ψνογὰ δἰ β68 [6 ργεριοα ΟΣ βίη νυ οἢ οονοῖβ (6 ρἼΔὴ5 
ΔΘ ΓΙ ρΘὨ 4118, δηὰ 15 ἀοτγνοά Ὀγ {μα Εῤγτιαοϊορίδίβ ἔγομι ἄκρος δηὰ 
βύω. Βαὶῖ (6 ἴσιο οΥΙΠΟΡΤΑΡὮΥ οὗἁ 6 ννογὰ ϑϑδϑβ ἰο θὲ ἀκροποσθία, 
νυ ὨΪΟἢ ἴθ ἰουηὰ ἴῃ Ατϊδῖος. Οἱ {πὸ σαῖΐο βἰρηὶβοδί οηἱβ ἴἤοΓα ἰδ τυ ς ἢ 
Τηὐβαρρμγεβοηδίοῃ, 'Γΐ8, ΒΟ νΕσ, 8 Ὧ0 οἷδοα ἰ0 δηΐεσ ἰηίο ϑςο ἢ} 
ἀἰϑοιιβϑίοῃϑ.. 
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τὲ γ. Μδοκηΐρηι βῃουϊὰ ἤσγο τηδἰπίδίη {Πδὲ τοῦ 
νόμου σΔΏΠοΐ πη]68Πη [6 αν οὗ Μοβεβ, δίποθ (86 (ὑδη- 
{||65 σου! ποΐ οὔβογνα ἃ ἰὰνν οὗ να οἢ (Π6Υ δὰ ΠονοΥ 
᾿ρατά. δΌΣΘΙΥ ἐπὶ 4016 (οιηπιοηίαίος τὲ Πᾶνα 
ΨΟΓΥ ΟΆΓΘΙΟΒΟΙΥ ᾿Βϑροοίεα {Π6 σορίοχξ οὶ ἰο ἰᾶνθ 
866} ἰῃδῖ 1π6 οδ]οοίώοαῃ 18 υἱίογῖν υπξουηαοᾶ ; βίησα 
ἴτοιῃ νϑσ. 14 ὃς 1δ, (ψῃϊοῇ ΟΠ γγβοβίοαῃη ἤθγα ὑτηρβ 
ἰογναγά, δηὰ τοϊηυτ ον ΘΧΡΪ41η8) φυλάσσειν τὰ δικαια- 
ματα τοῦ νόμου τουδί Ὀ6 (Δ Κ6Ὼ 848 ποιεῖν τὰ τοῦ νόμου 
(τῇ ογο 866 (86 ποίθ), 1. 6. Οὔβοσνα 84} (ῃοβ6 ργθοορίβ 
οἵ νμϊοῖ [Π6Ὺ σου]ά Ὀ6 βιρροθϑοά ἴο ἴᾶνα δὴν Κῆον- 
Ἰραῦε, ΒΑΙΊΕΪγ, μο86 πισγαΐ ργεοορέβ ψ ϊοἢ [Π6 ΨεὩ8 
πορίοοίο. δα νοῦ. 91---285, Βυΐῖ ἦδγ6 [Π6 Β6Ώ86 ἰ8 
γαῖ οἰθαγϑῦ; δῖῃς6 δικαιώμ,. τοῦ νόμου Θν] ἀΘὨΕΥ πηθδη 
ποΐ (6 τολοίδ ἰἴᾶὰψ, Ὀυ (ἤοδ6 ρμαγέδς οὗ 1ἴ (48 Οτοί. 
ΘΧΡΪ δἰ η8) φεο διαρίὰ παέιγά ἠοπεδία διιπέ. (δ66 ἢ]8 
ποΐῖθ οὐ [μπ|κ6 1,6.) ἘῸν (88 15 Ἔχ θην οαδεογνοά 
Όν ΤἸΔΘΟΡἢΥ}.) [Π6 ΑΡροβέία ἄοεβ ποῖ β4ΑῪ τὸν νόμον 
φυλάττῃ, Ὀυϊ τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου, 1. 6. (88 ἢ6 6Χ- 
ῬΪαἰῃ8 τὰ δοκοῦντα δικαιοῦν διὰ τῆς ἐργασίας. Απά ἰπ 
118 86η86 ΐ πηπδὲὶ πᾶν ὕδθα ἰἌκοὴ ὈΥ (ΟὨγγυϑβοϑί., 
80, διηοηρ οἴποῦ Ἰυάϊοϊουβ ΓΘΙΏΔΓΚΕ, 88 {6 [0]- 
Ἰονίης : καὶ πρότερον μεταστήσας εἰς τὴν περιτομὴν τὸν 
ἀκρόβυστον τὸν πράξεις ἔχοντα χρηστὰς, καὶ τὸν ἐμπερίτο- 
μον τὸν ἐν διεφθαρμένῳ βίῳ εἰς τὴν ἀκροβυστίαν ἐξωθήσας, 
οὕτω τὴν νίκην δίδωσι τῷ ἀκροβύστῳ. ΜΓ. Τίοοΐο, ἴοο, 
πιδὰ {Π18 ΨΘΙῪ 80088 1η νίονν, ἤθη ἢ6 γτοηάογοά, “ {6 
ΤΩΟΓΆΪ τεοι{πά4655 οὗἁἨ [ῃ6 ἴφνὺν.᾿ 

ἘΠῚ, 6. (88 6 ΕΧρ]δί 8) 841}} (ἤοδβε ρυθοορίβ οὔ {|| ἴᾶνν ννἱοῖι σοὨ δίἢ 
πῃ [Β6ηλ 8ΩΥ ρϑτὶ οὗ ἴῃς Ὠδίυγαὶ δθὴ εἰ ΓΔ] συ]α οἵ τϑοῤἑέμεο, Ὡς. ἢ 
18 τηδθ Κηοννῃ ἴο πηθη ὈΥ ἴῃς Ἰρἢϊ οὗ γεβϑοῦ, “Ἅ ΤῊ8 τις οἵ {πε ῚΓ 
ΒΟ(ΙΟΏ8 (8875 Π6) 411} τη], τποϊσουτηοίϑοα 85 νν6}} 85 οἰγουζης ϑοα, 
δά, δηὰ 19 ἴηι νυ ]οὴ 81. Τὰ] ς8115 δικαιώμα τοῦ Θεοῦ, 1, 834., ὑὕε- 
ΟΔ0.86 ἰξ σϑῃὴ)6 ἔγοτῃ Οοά, δηὰ ννᾶβ τηδβ ὈὉγ πέτα ἢ 6 τζογα] τὰ]6 το 8}} 
τηδηκίηα, θεΐηρ; ἰαΐὰ τ ΐη (6 αἀἰϑοονοσυ οὗ {πεῖν τθϑβοη, ὑγὩϊοῖ ἰξ 
ἴΠεγ Κερὶ ἴο, ἰζ νγγᾶ8 δικαίωμα, τἱρ᾿ ΘΟυ 8658 ἰο [Π6 ΠΏ), ΟΥ [ΠΟΥ ννεσα 
μοῦβεα. Απά (ἢ 5 τυ ]ς οὗ του! 8:. ῬΒῸ! δαγβ ἴῃς Θεηδέέθ τνουν]ὰ 
ἀ!ὰ δοϊςηονϊεάρθ, 80 (μαῖ δικαιώμα τοῦ Θεοῦ, 1. 84., εἰρΣΒἘ65 ἰπδὲ 
τι] 6 οὔτι ἰδ κθῃ ἴῃ βεπογαὶ, δηὰ δικαιώματα τοῦ νόμον Ἀξῖα εἰβρηὶ- 
ἤοδα {Π6 ἈΑΓΙΟΌΪΑΣ Ὀγδηοΐο8 οὗἁ ἰξ οοπίδϊποαὰ ἰῃ ἐἢ9 [ἂν οὗ Μοϑεδ. 
Ἐογ το ΟΥ̓ΠΕΣ μαεῖ οὗ [πὸ [νν οὗ Δοεοα οοιά δὴ ἢοαιπδη 6 ϑουρ- 
Ῥοδβεὰά ἰο οὔϑεσυβ οὐ Ὀ6 φοῃοεσηθὰ ἴη, Αηά {ποτοῖογο ἔποθ6 ΟὨΪΥ οὁ8ὴ 
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40. οὐχὶ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομὴν λογισθήσε- 
ταιὶ 1118, ἀραίη, τηιϑὲ Ὀ6 Δ Κ6η μορμέαγἑξον : δα 
{Π6 86η86 18, ““ΨΠ]| ἠοῖ (ἢ6. (σφηξ!θ υπῃοϊγουπηο βοή 
δ ἰγβδίβα Ὀγ (ὐοά 88 1Ἐ]ῖ6 Ψψϑγα οἰγουπ)οὶβο. (866 
Ποαανάρθ᾽ 5 ραγαρῆγαβθ) ΤΏθ Αροβί]α 4068 ποῖΐ (48 
ΟΠ γυβοβί. δηὰ οἵθογβ γϑιηαγκ) ΘΧΡΙ ΒΒ 580 τ ἀκρι- 
βυστία αὐτῶν περιτομὴ γέγονε, ἴῃ ΟΥΘΥ ἴ0 βρᾶγα {Πεὶγ 
Το ησβ. Ὅ)α πιὼν οὔβογνθ, ἴοο, ἰπδΐ {Π|6 1Ἰηἰογσορᾶ- 
τἴοη [188 ΠΘΥ͂6 ΤΏΟΓΘ ΘΠΘΓΡῪ (Π8ῃ ἃ βἰ1ρ}6 δ Πγηγαί! οι. 

27. "καὶ κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκοοβυστία, ἕο. ΓΙΘ 
Αροβι!α ἢον νϑηΐιγθ8 ἴο τηθπίίοῃ Ψ δὲ δὲ ἔγϑί πα ἢδᾷ 
ΒΌρΡΡΓΕΒβδρά, [ἢ [Π6 ]Γ ηθρ]θοΐ οὗἉ {6 πιθδῃβ οὐ ρίδοθ 
ψουϊὰ Ὀγίηρ σοηἀοιμηδίίοη ἃ ροβινα ῬυἰΒῃιη θηΐ. 

Ι δηζίγοὶν αβϑϑθηΐ ἴο {πο86 (οπιπιοηίαίοιβ ΨΠΟ (88 
Κορρθ) υπ|τ {πΠ686 ψογ8 ο βου ἢ (Π6 ρτοσοθάϊηρ, 
δΔηά, ρῥἰδοϊηρ ἃ ποίβ οἵ ᾿πίθγγορδιίοθ δ ἰπ6 οηᾶ οὗ 
ἍΠ6 νϑῦβα, σϑρϑᾶΐ {Π6 οὔχι ἔγοιῃ {6 ργθοθάϊηρ, ΤΠδ 
καὶ ΜΘ ΤΏΔΥ ΓΘηάθγ παν ευθη. ΤὮδ οοηοέγμοίίοη, ἤον- 
ΘΥΟσ, οἵ [6 βρηΐθηςθ 18 Ὡοΐ 80 οἶθᾶγ: δηδ νϑγίουβ 
ἰάνα θθθὴ {Π6 ορίπίοῃβ οὗ (οιππιοηίδίοσβ. [5848}} 
ΟὨΪγ ἀοῖδ1} {πᾶ ἢ] οἢ 5668 {Π6 680 ἔοπιπαάθά, δηά 15 
Βυρροτίβα δοῖ Ὀγ {6 δηιθηΐ (ὐομηπηθηϊδίοιβ, δμὰ 
[Π6 τηοϑῖ διιϊηθηΐ οὗ ΟΌΓ τοάδσῃ ΟΠΒ68. 
Ἔκ φύσεως τηυβί Ὀ6 τοΐεγγοὰ ἰο ἀκροβυσεία, ἀπά (ἢ 6 

ψΟΓ8. ἰοροϑίῃοῦ βίρηϊν ἐδῶ παέμραΐ τηποὶΓομπιοὶδίοη, 
Ϊ, 6. Οδπέϊίος δονη, (ἀὐθητ 68 ὈῪ δι οσ Κιηά, ({ἰι058, 
88 γ8 ΚΟρραθ, νῇο δῇο ἢδίυ γα ἢν βαοῇ, ἃ8 ορροβϑὰ ἴο {ἢ 6 
Βριγιαδὶ ἀκροβυστίαᾳ. δε6 Ψψηδι 18 5814 ἰδγίθ ΟἹ 
ἡ ἐν σαρκὶ περιτομὴ. ΒΥ τελοῦσα 18 τηδδηΐ Φυλάσσουσα, 

θὲ (6 δικαιώματα τοῦ νόμον ἮδΤΕ Ὠγεδηΐ." ΜῈ. [μοοἶκα (Ποη ργοςθθάϑ 
ἴο ἴὰν ἀον ἢ τ ροβίτἰοη τὶ ἰῃ 8ι., Ῥδυ} 8 Εγίϑι]6β [ἢ 6 ννου α [85 ΟὨΪΥ͂ 
ὋΠ6 86:86, πϑιμοῖγ, [παῖ τοΐα νυν Ὠίοἢ,, ΣΕ σοι ρ! θα ἢ, )υδι1866 4, ΟΥ 
Τεηάετγοα ρογίδοϊ, (Ππ6 -Ῥ γϑοὴ οὐ 1πίηρ ἰΐ τοΐογγεα ἴο. Βυῖ πεῖς ἷ οδη- 
ποῖ ἀρτεὲ νυν ἢ (παῖ δε ΟΟμπηπιοηίαῖοῦ. ΕῸΓ [ἢ 8 ΣΘΏΘΓΑΙ 8686 }}} 
ΠΟϊ ΔρρΙγ ἴῃ 8}} οδ568, (δεεὲ ΠΥ πὰ δ. ἢ]. [.5χ.}, δὰ 1 νὰ αἰ(διηρὶ 
ἴο ἔογτα δὴν βεηεγαὶ ἠσβηϊιίοη, ᾿ἴΐ τηιιϑὶ "6 50 ἰξπεϊέεά ἱπ αρρίἰἰοαίϊοπ 
{παῖ ἴ6 εἰδοι νν}}} Ὀ6 Ὡδαυὶγ ἴΠπΠ6 ϑϑη6 85 ᾿ξ ννὲ ννει8 ἴ0 ᾿δΔῪ ἀονῇῃ 
εἰἰβοτοπὲ εἰσπί οαιϊϊοπδ. ΝοΙδηρ ἰ8 τῆογε ἔγεαυδηῖ ἴθ (Πα ρῥτγεβεηῖ 
ἰαγ ἰθδῃ εηάδανοιτρ ἴο δι1ἷνα δ Κηονίθάρα δψ ἐδε δἠογέ ομᾷ, 
«Πποιιρῖν ᾿ξ ΘΟΔΙΌΘΙΥ Ἔν Γ βϑυυςοθθβ ; βδίησα ἴῃ ἴ}]18, 88. ΨῈ}} 83 ΠΊΔΩΥ͂ 
ΟἾΠΕΣ ᾿Ά8658, 6 ΠΊΆΥ δοκηονεαρα τ τγὰϊ! οὗ [6 δάαρε, νηοῦ 
[6}}9 υ {δὶ ““ (μὲ Αγ μεϑί νὰν δὺουϊ ἰδ ἴΠ6 5Β))ογίεϑι ψνῪ Ποπ,θ.᾿ἢ 
ψΟΙν.. ῷ Ὠ 
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ρῶς, νυ διεῖν, δοοηι αν. ορρο οὔβαεγνϑβ, [Πδὲ ᾿Ἰουδαΐας 
πράττουσα, ἐπιτέλουσα, ““ΜὨΠΟὮ ροτίογ 6. (1. 6. ψ 80 
Ροτοσγι) {Π6 1νν,᾿ νὶΖ. {Πῃ6 τὰ δικαιώματα }ι18ὲ ὕ6- 
ἔοτα τηθηϊοηρά, ΚΚρινεῖ, “ν}}} Ἰυαάρεα, οοηάθδιῃῃ, ρυΐ 
ἴο 8ῆδιη6, οοοαϑίοη σοηάοιηηδίϊοη [0 :᾽ ὈΥ ἃ Ρορυΐδγ 
Ἰάϊουμ οιῃρ]ογοὰ ἴῃ Μαίι. 12,41. ψἤογο 1 15 8814, 
ἄνδρες Νινεῦιται ἀναστήσονται καὶ κρινοῦσι τὴν γενεὰν 
ταύτην. ΤΊΊα ΑΡοΒί]ο [Πογοίογα τ θϑΏ8 [0 8δᾶΥ: “ΠΟΥ 
ΌΥ {ποῖ ῥγοθιίυ, Ἄνθη ἐμπουρῇ ψιποιξ 8 γονοἰδιίοι 
δΔη ἃ οονβηδηΐ, οἴἴβοιθὰ πογα ἐθδ γα νι ὈΟΙἢ.ἢ" 
50 «48Ρ18 ἜΧρί δἰ: “1116 ραρϑημβ νἱγίυ 18 δια! οϑὰβ 
ου]ραπὶ ἰσδπὶ 86 ροθρῆδπὶ δάδυροιξ, 4] 60 τη80ρ15 
τοοϊὲ νίνογα ορϑίσιοῖαβ οσᾶβ, αυΐρρα νεγὰ τε]! ρίοῃθ 
ληδίΓιιοίϑ.᾽᾽ 

Φ7. καὶ κρινεῖ----σε τὸν διὰ γράμματος καὶ περιτομῆς πα- 
ἄτην νόμου; Τἢ15 866 66 18 βοπηιονίδιί ΟὈΒΟΌΓΘ. 

ἢ6 ἀπ ου γ, 1 (ὨηΚ, γοϑῖϑ ψῈ {16 διὰ, ᾿Ν ΒΙΟἢ [5 οὗ 
Θχίθηδινα βίρηϊῆοδίίοη. ΤΏ τηοϑὲ ρΡγοῦδ}]6 ἰηΐθγργο- 
ἐδίϊοη 15 (μδὶ οὗ Ηδιημηοηά δηά (1453, ἢ τοηᾷοσ ᾿ὲ 
ἔπ, Ὀγ ψῇῃϊοῖ (ΠΟΥ πηθδη δωδ, οΓ σωνε. Αηά 50 (ἰδϑίεϊ- 
Ιο, Ηθδυπιδηη, δηὰ 1] οοΚο. Ταγίοσ, Μεαοκηῖρδῖ, 
Κορρβθ, ϑοθίθυδβηον, δῃὰ {48ρ18, ἴδκθ 10 [0 5,5, 
εὐἱέμ," 1.6. ΔΙ Πουσῇ ΨῈΠ τΠ6 δανδηίαρο οὖ; 88 ἴῃ 
Ἐοιι. 4. 11. 8, 25. 14,20. 1 (ον. 16, 8.( Τα γράμ- 
ματος 18 ὈΥ 801η6 δΔηϊ6ηΐ δηά τηοάοτῃ (ομμοηΐδίογδ 
-λαϊογργοίθα ἢ ἐδέξεγ",, ἃ8 ὁρροββά ἴο {6 “ρίγεί. Βυΐϊ 
1π6 πιοϑί Ἰυάϊοίουβ ΤΠ ΕΓΡΓΘίουβ ἅτ ἀρτϑϑὰ (ῃδέ 11 
55 1ῆ65 (Π6 ϑογίρέμγο, 1)ευῖηο γουείαξίοι ; ἃ5 ἴῃ 7, 6. 
4 (οἵ. 8,6. (δ6ὲ δεῖ! [.6χ.) [18 ἴδοι! γ ορροδοά 
(ο [6 υηνψτθη ἐαεὺ 0} παέωγο. 

ΤΙ οοΚα δηά Ταγΐογ οὔβογνο, (παι 1}}18 15 8814 ψ ἢ ἃ 
νιον ἴο νοῦ. 1. ψῃσ ἢ βῃονοά: [Π6 [ΠΥ δηᾶ ὑηγθᾶ- 
ΒΟΏΔΌΪΘΏ688 οὗ {δμ6 Ψεν8, ἴὸ ἡπαάρίηρ ἰΠ6 ΟΘηΈ1|68 πη- 
ΨΟΓΏΥ οἵ (ῃ6 ίάνουγ οὗ (οἀ ; ἴπι1|5 ἤθΓα [Π6 σΘΏΒιΙΓΘ 
18 Γοϊοτίβα ὕροῃ (σι. 

28, 290. οὐ γὰρ ὃ ἐν τῷ φανερῷ, ἄς. “Τῆς Αροβεῖα 
(οὔδβοινϑβ (εουπ.) ον ἐ6ἤηθ5 τυ᾽ο 15 το} }Υ ἃ ον, δὰ 
ὙΠΟ 18 ΓΘΔΠῪ ἀποίΓοι ΠΊο]86 64. Ἐν τῷ Φανερῷ 18 ἴον Φανε- 

ἘΞ ΟἌΓΡΖΟΝ 858)0)}}8 (ο ἰζ {(Π6 υ08] δ ρηϊοαίίοη, ὃν πιεαπς οἵ, δηὰ 
εὐάεανουτϑ (ο δἰ !οἱϊ ἃ δθῆϑε ; Ὀαῖΐ ἰϊ 'β 60 Παιβῃ παῖ {π6 αἰ βίου οἵ 
ταοεϊνίηρ;, διὰ ἴον εοὐές, ἰ6 πο(έηρ; σοι ράγαθ]α Ἡ ΔῈ ἱξ, 
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8η περιτομὴ ἅτ ἴο δ6 ταξαγγθα 88 νρῈ]}} [0 ὁ ἐν τῷ Φανερῷ 
88 ἴο ἐστιν ; 85 1 {[Π6 Αροϑί]6 δὰ υυζίθῃ, οὐ γὰρ ὁ ἐν 
φανέρῳ "Ἰουδαῖος, ὄντως ᾿Ιουδαίος ἐστιν, οὐδὲ --- περιτομὴ, 
ὄντως περιτομὴ ; 4. ἀ. δ 18 ποΐ 50 πιυσὴ {Π6 τρα] 76}. 
ΠΟ 15 ΟὨΪΥ ΟρΘηΪγ, μρυ οἰ, Ἔχ γηΔ υ, (1. 6. ὈῪ πδιῖ- 
νιν, ἢ 115, ἰδηριαρα, ὅζ6.} 50 ἢ ΠΟΙ ΤΠ Ὺ 15 {Π6 οἰγοιπ)- 
αἰβίοῃ, ἡ οὗ 18 τηδηϊἶρδί πὰ οχίογηδὶ, (ἢ6 ἔτσι ὁῃ6.᾽" 

28. ἐν σαρκὶ, ἐπ ἐδε Πεδ ; 1. 6. ““ θεΐηρ ρΡοσίογηημδα 
(485 δ΄Ίλάβθ οὔϑθγνβϑ) τηθσγεῖγ ἢ σοι Ρ] ΙΔησ6 ΨΠῈ δὴ 
δχίθγπαὶ σΘΓΘΙΠΟΏΥ, Ἡ βου ΔΠΥ δρί για] δἀνδηΐαρο. 
ΤῸ ΔΗΒΊΜΟΙΒ ἴο {Π6 ῥγϑοθαϊηρ ἐν φανερῷ ἴῃ (6 δηξΈδο- 
(|(4] 536 η86. 

Ἰουδαῖος, δαγ5 Μοκηῖρῃί, ἀο68 ἢοΐ ΠΟΓΘ, 88 1 νϑγ. 
17. 5] ΠΥ ἃ ὑγοΐθϑδβογ οὗ ἐπ ψ6 δ Βοἰρίοη, οἵ δ 
ΘΙ 6Γ οὗ Οοα 5 δπίθηΐ ν1 8:06 σμυγοῖ, θυ οἤ6 ψῖο 
ἐς ἃ 805 07 “δγαΐαπι, ΌὈΥ Ῥοββθβϑίηρ (Δ δη ἃ ὮΟΙ1Π 685, 
Κα {πηι ογ ψῃϊοῦ Αὐταῆδιη ψ88 σοηϑβί δα (ἢ 6 
ἔλεον οὐ 4}1 θ6᾽ 'θνοσβ. “ [ἡ {{||8 β6ῆ86 (8448 ἢ6) (Π6 
Ῥίοιι5 ΟἸΘηΈ1168, ἐποιρ ἢ ΠΟΙ ΓουπηοἸΒβ6α, δηα τθι θ6 ΓΒ 
ΟΥ̓ πο ν᾽ 8:0 ]6 συγοῦ, ΟΓΟ ΓΟΑΙΪγ οὔειυα, οὐ βοῃβ οἵ 
ΑὐὈτδἤδη), ἀπά τηοιηῦοῖβ οὗ ἐπα σονρηδηΐ νῇϊοεῆ αοά 
τήδαα σι Ὠϊτη, δῃὰ θης 16 α ἴο 4] 118 δ] δββίηρβ, ὈγῪ 
νιγίι οὗ (ἢ6 οἰγουπιοϊδίοη οὗὨ τποὶγ Βοαγί." 

γείβίθίη σοι ρᾶΓ6Β 8 5110118Γ βοῃεπηθηὶ οὗἁὨ ΡΙεί. 2, 
852 ο. οὔτε γὰρ φιλοσόφους πωγωνοτροφίαι, ὦ κλέα, καὶ 
τριβωνοφορίαι ποιοῦσιν, οὔτε ᾿Ισιακοὺς αἱ λινοστολίαι καὶ 
ξύρησις" ἀλλὰ Ἰσιακός ἐστιν α΄ς ἀληῤώς, ὁ τὰ δεικνύμενα 
Ἀν θυθατα περὶ τοὺς θεοὺς τούτους, ὅταν νόμῳ παραλάβῃ, 
λόγω ϑητῶν, καὶ φιλοσοφῶν περὶ τῆς ἐν αὐτοῖς ἀληθείας. 
Απαὰ δοποεοιίσοη οἰϊ68 Τταςῖ. ΝΙΔάα, μ᾿. 920, 2. ψἤῆθγθ 
1 5 ϑ816 (δι {Π086 ἅτ 6 )}8 ψῇῆο ἅΓ6 διιοἢ ἴῃ {Π6 Ὀοῖ- 
ἰοῃ οἵ {πεῖν μϑαγίβ. Ηδ 8130 οἰ(εβ {{|π [Ὁ] ον ηρ ρ85- 
β8ᾶρο οὔ ΝΙΖδοσῆοη, ψηϊοῖ Π6 {ΠῚ0Κ8 υυυιθη ψΠ} ἃ 
πείετοπδδ ἴο {Π18 ΡῬᾶ58868 : [ΓΓΙΒ10 Π05 (τ δι δηυ8 αὐϊ-᾿ 
ἄαπ ἀϊσοπᾶο : Μυ]ίογαβ 408 οἰγουπιοὶϊ Ποπ ροβϑαηΐ, 
Ρῖὸ Δυάαϊςῖβ ἤθη βιιηΐ μαθηάς. Μογὰμ 11 ποβοϊαης 
αυὸά ἤκδοθ. πο ροβίία 510 1ῃ Οἰγοα ΠΟ Βίοηθ, 564 ἴη 
ὡογἄθ. Θυϊουπαιῖια πο νογὲ ογθάϊ, ΠΠ τὰ οἸγουπςσὶ- 
810 Φυάεκδιυμι ποὴ ἔδλοϊξ : 401 ναγὸ τϑοίὰ σγϑαϊί, ἰ5 7ὰ- ὁ, 
ἄἀξυ8 αϑἰ, οἰἰδ 181 ΠΟῊ 511 ΟἸ ΓΟ Ο50.3. ᾿ 
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20. ἀλλ’ ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ ᾿Ιουδαῖος, “ ἣξ 18 ἃ γρΔ] ζ76νν, 
δά δρργονθά υηίο αοά, ψῆο 18 ΟΠ6 ἐν τῷ κρυπτῷ, 
ϊ. 6. ἰὴ 1Π6 βοογοί ἀἰβροβιιοῃβ οὗ {Π6 ἤδαγί." - 

29. καὶ περιτομὴ, ὅζε. ““Δηά {Π6 ἴγυς αἰΓουμπηοἸβίοη 
ἰ5 [ῃαἱ οὗἹἽ ἔα ποανὶ." Τα νογά περιτομὴ 18 ἤθτα 566 
οὔ δα τοραυϊδιίοη οὗ (ἢ 6 παϊηα ἀπά Πϑαγί, δῃηὰ 18 ριιγι- 
βοαίίοη οι νίοθ ὈΥ ἴἢ6 οχεγρϑίίοη οὗ εν] αδο- 
(ἰἸοη8. 80 [1{ 8 οιῃηρ]ογβά. Ροίἢ ἴῃ {πε ΟΪἀ ᾿Γεϑίαπιθηξ.. 
δηὰ ἴῃ ΡΙΪο 1, 460. οεἰἰρα Ὀγ ὙΥ εἰβίβιη.Ἐ 

. “ς Τα εἰτουπηοϊϑίοη (8ᾶγ8 Μδοκηῖρῃ) τ ἢϊς ἢ τοη- 
ἄογβ πηθη ἐΐθ 8δοη8 οὗ “δναΐαπι δῃὰ ἐδ ρεορίε ον Οοά, 
15. ἃ αἰγουπηοϊβίοη οὗὨ [ῆ6 Ποαγί, πιδά ὈΥ εὐ[πρ οἵ, 
οΥΓ τηογιγἱηρ [15 815. ΤΊ γαῦ (8 18 [ῃ6 ἔστι οἰγουτη- 
οἰβίοῃ, ογ τη6 τϊηρ πηθδηΐ ὈΥ ἰἤδί τγἱίθ, 158. ανυϊἀδηΐξ 
ἔτοὶ ψηδὶ Μοβοβ βαἰὰ ἰο {π6 ζ6ν8: Πουΐ. 10, 16. 
ΟἸγοιμπιεῖσο ἐπενοζονο ἐδθ ζογοςκίη οὗ ψοιιν ἤδαγέδ, ἀπά 
δο πὸ πιοῦδ δἰ βῇεπεοκοά." 

40. πνεύματι, οὐ γράμματι. ϑοίηθ ἴδε πνεὺυμ. οὗ 
1π6 Ποΐν ϑριγῖῖ; νδίοἢ ἰηζογργοίδιιοη τηᾶὺ ἱπάθοά 
6 ἀοέίδπάρά: δι [Π6 οη6 ΑΝ ΒΩ 5 Ὅν {πΠ6 στθϑαῖογ 
ρϑγί οὔτε (οπιπηεπίδίογβ, Πϑπιαῖν, “ (ἢ 6 τηϊηὰ, Ὠδαγί," 
18 (ἊΓ ΙΏοΓ6 β8ι1 180 16 ἰο {Π6 εοηΐοχί. ΝΟΓ οδη 1 ἤθγα 
ΓΘΟΟΡΏΪΖΟ ΔΗΥ͂ Γοἀαπάδηοθ. Παρουμτίοηβ {ἰΚα {Π 686 
εἶνε ΘΠΘΓΡῪ ἴο ἃ δθρηΐ6ῃ66, δΔηά ἅγα ουηΐ 1η {{Π|| θ6ϑ8ι 
ΓΘ Γ8. 

. Μβοκηῖρῇϊ Μ062}} ορβεγνθβ, (ἢ (ἢ 6 Δροβίῖθ, Ὁγ ἀ15- - 
πηρι βῃηρ θούν θη (ἢ6 σρὲγὶξ δηὰ {π6 Ἰοεζίογ οὐ ἐλθ 
ἰαιυ ὁ ἥδοσε5, Ἰιι]πιαί68 {Ππ41 {Π6 τΙῖ68 ΘΠ]οϊη6ἀ ἴῃ (ἢδὲ 
ἴανν ϑ'6γο ἴγρίςδὶ, δηά ἢδα ἃ ϑρ᾽ τυ], ΟΓ ΤηΟΓ] πηθϑῃ- 
Ἰηρ, ἃ8 Μοβ68 150 Ὄδχργοβϑὶν ἀδθοϊαγθὰ 1Ἃτο (ἢ6 ζ6νέ, 

ἘΞΉῊΘ αἷδεο δἀάιιοεβ ἃ μϑββϑάμθ, 581 Π|}} 8 ἰῃ βοηζἱπηεηΐ, ἔγοι Αὐγί δῇ. 
Ἐρίοι. 9, 9. τέ οὖν Στῳϊοκὸν λέγεις σἑαυτὸν ; τί ἐξαπατᾶς τοὺς πολ- 
λοὺς ; τι ὑποκρίνη, Ιουδαῖος ὧν, ἕλληνας ; οὐχ᾽ ὁρᾶς, πῶς ἕκαστος 
λέγεται ἸΙἰονδαῖος; πῶς Σύρος ; πῶς αἱγύπτιος ; καὶ ὅταν τινα ἐπαμφο- 
τερίϑοντα εἴδωμεν, εἰώθαμεν λέγειν᾽ οὐκ ἐστιν ᾿Ιουδαῖος, ἀλλ᾽ ὑποκρί- 
νεται ὅταν δ' ἀναλάβῃ τὸ πάθος τὸ τοῦ βεβαμμένον καὶ ἡρημένου, 
τότε καὶ ἐστι τῷ ὄντι καὶ καλεῖται Ἰουδαῖοε᾽ οὕτω καὶ ἡμᾶς παρα- 
βαπτισταὶ, λόγῳ μέν ᾿Ιουδαῖοι, ἔργῳ δ᾽ ἄλλοτι. [{ ἰδ ησῖ ἱτιροθεῖδα 
«Ππαὶ (8 ΨΥ ον δα στα ἴἢ6 ρΓδβθηϊ ρᾶβϑαγ ἰῇ υἱοῦ : [ὉΓ 6 5δε:Ὼ58 
ἴ0 ἴᾶνα γεϑδὰ, δηὰ ὁοσαβίοηδ νυ ργοβίε ὈΥ τῆς ϑετὶμίυγεβ, ἰπυυμὴ 8 
Ἠδδίῆθη ΡΠ] ΟΘορὮ ΟΡ. 
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Πουΐ. 80, 6. 1μονϊξ. 26,41. ὅδ6ε αἶβο 26γ. 4, 4. δῃά 
(οη801 1.6. ΟἸεγο δηὰ [οοκθ. Οτοιί8 σοπιρᾶγοβ 
Ῥιυΐ. Ναυη. Ὡς οὐ καλῶς ἐν ἀψύχοις γράμμασι Φορουμέ-: 
νων τῶν ἀποῤῥήτων" ὦ λογισμῷ ᾧασι μηδὲ τοὺς Πυθαγο- 
ρικοὺς εἰς γραφὴν κατατίθεσθαι τὰ συντάγματα. 

420. οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ Θεοῦ. 
δ δα δηὰ Κορμε οὔβογνα, {Πδί οὗ 15 ἴῃ 16 Ὠδιιίδῦ 
σοηάογ, δηὰ 18 ἴο 6 [ἀκ βυβίδηςίνοιϊν ; ἰ{ 18, ϑ8αγ {πο Ὺ; 
80 864 ἃ5 γεΐδσγίηρ δοίἢ ἴο ᾿Ιουδαιοῦ ἀπά περιτομῆς. 
Βαὶ {Π18 βθϑίῃηβ 8ὴ ΒΒοιη ἃ ργπορ]6. 1 Βῃου ]α γαῖ μοῦ 
ΒΌΡΡοΒα {δὶ [6 Αροβί]8 υϑοα ἴἢ6 οὗ σγαΐξά πορίϊ- 
δοπέϊά, τλθδηϊηρ ᾿ἰ ἴο Ὀ6 τγοίθγγεα ἰο ᾿Ἰουδαιοῦ οηΪγ. 
Απά {Π|18 πᾶν "6 7υϑε1ῆ6 ἃ οἡ {86 δ γσίοθϑε σγαπὶπηδί!- 
68] ργί μοῖρ] 65, 1Γ (ῃἢ6 ψογὰ8 καὶ περιτομὴ--- γράμματι 
Ὀ6 Ραυΐζ ἴῃ ἃ ρᾶγθηΐῃοβῖβ. Μδοϊκηῖρ] [ἀκ68 {Π6 οὗ ἔδυ 
τούτου : ΜΏΙΟΝ 18, ΠΟΘνΟΙ, ἃ βοιηθν δὶ ργθοδγουϑ 
ΡυΐηοΙρ]6, 8δη 4 ποῖ ΔρὈ]1 4016 ἤθγθ. -; 

- ΒΥ ἀνθρώπων 8 τηδδηΐ {Π6 9678. Τα οἶδιβα ΠΊΔΥῪ 
θ6 δι1.8 ρᾶγαρἢηγαβθά : δ 8 ΟἿ6 ΠΔῪ ποί ἱπάἀορά 
ραΐη (ἢ6 ρῥγᾶϊ86 οὗ πηθῃ, (βυ οἢ 858 {Π|6 Ψ6ν}.5,) θυ δ 
Ψ1 γϑοοῖνα θο( ἢ ργβ186 δῃὰ δοοορίδποα ἔτοπι αοά, 
ψῇο 8βοοίἢ ἢοὲΐ 858 [Ὡ8η βοοίῃ, δηὰ ψῆο {γιθῖ ἢ {Π6 
᾿βοασγί. | β ἯΣ 

ἼΤἬογο 8 ἃ ἀϊορία ἴῃ ἔπαινος, [86 πιοδηϊηρ᾽ οἵ ψῃ]οἢ 
τησϑί θ6 τηοαϊῆρα 8.140] το Ὀοιΐ οἶΔι1368, ἃ8 Γαραγι- 
Ἰηρ᾽ ΠΊ6Ώ, δπΠ4 88 σοησογῃβ αοά. πο 

- το [ἢ 185 ψῃοΪα ἀϊδουδϑίοη ΟΠ γυβοβί. ἄγαν [ἢ 6 
ψγ6}}-ἰοὐηαοα ᾿ηΐδγθηςο, ὅτι πανταχοῦ βίου χρεία, ἰῃαϊ 
ἴῃ ΘΝΘΓΥ ΤΠοπάϊτίοη, δηά ὑπᾶογ Αἰ οἰγουτηϑίδηςσοβ, 8 
ϑοοά [18 15 ᾿1ΠΙΒΡΘΉΒΑΌΙΪΥ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ. 

(ἪΔΡ. ΠΠἠ.-. 

Οὐ {6 βϑυῤ]οοίβ ἰγοδίθα οἵ ἴῃ (18 Οπαρίθν (ἢ 
ΤΟΔ ον ΠΙΔΥ σοη5}} {Π6 40]6 νίανν δηὰ 1Πυϑίγα!! θη οὗ 
Μαοκηῖριί, ἰοροῖμοσ ἢ (Π6 βκοίοῃ οὗ ἰῃπἰεγργεία- 
ἰἴοη σίνοη ὕὉγ Μτ. [μοοΚΘ6. 

Ηδοτα ἴπ6 Αροϑβίίβ ἰ8 ον οοουρίοα ἴῃ τοξηρ' 
Β0 0}! ορ]θοιίοη5 ἴο ἔμ ργθοβάϊηρ; ϑἰδιθιηθηῖ8 ἃ8 τ] ρ 
Ὧ6 βυρροβεά (ο οσουγ (ο Ψ6ν8. Αἴλογ ἡ ῃ]οἢ ἰ6 ἀγαννδ 
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ἔπ σοποἰυβίοη, (πᾶ {π6 1, ΔῪ 16 ἰπϑυήοϊοης 10 } 5} 
ἃ τηδη ρείογε αοά; δηὰ ἴον ἐῤαέ 7ιϑέξΠοαξίοη πα Ὑ}} 
προ ἐλὲ γἱ αἰ ἐοοιδηεθς 0. Οοά, ἰτουρὶι ἔδιἢ ; ψΒίοἢ 
Μ1}}, βονανεῦ, ὈΥ ὯΟ σλϑᾶπβ ἰδηᾷ 10 ἄϊδθροθδε συ, 
Βαΐ ταίῃογ οομῆγῃ (ἢ6 ΟὈΠ δι οἢ8 οὗ, [1:6 τηογὰϊ ἰαῦν. 

ΨΈΕΒΒΕ 1. τὶ οὖν τὸ περισσὸν τοῦ ᾿Ιουδαίου, ““ παῖ, 
(ἤδη, ἰ8 ἔῃ ϑυρογίουυ οὔ (Πα ἐν ονοῦ [ἢ6 (ἀφ ηί!6 ἢ 
σὲ 18 [Π6 δἀνδηίαρε οἵ Ὀαϊηρ 8 .6νν ᾽ἢ Τὺ περισσὸν 
18 ἴοζ περισσεία : ἃ8 Μαῖίί. ὅ, 47. τι περισσὸν ποιεῖτε. 
366 δίβο ΨΦοῆ. 10, 10. Ὑϑειβίθιη οἱΐθρβ δίϑθη 46 ἴὕ58ι 
Ῥαγί. 8. τοῦτ᾽ οὖν αὐτὸ περιττὸν ἐστι τῆς τῶν ἀνθρώπων. 
σκελών κατασκεύης. 

ΤῊϊ5 ιιοϑίίοη ἱηνοῖνεβ ἔν ο ροΐϊη(8 οἵ ̓ ηααίσν, νοὶ 
4ῖ6 {8 δβίαϊο ὃὈγ Μεοκηϊρῃι: 1. Ὑ7ηδι 15 (6 ργο- 
διηΐηθηςθ οὗἉ {π6 Ψθν αῦονα (Π6 (ὐδηι οὐ Φ. δὲ 
ὧδ {Π6 δἀνδηίαχα οὗ οἰγουπγοιβίοη, δηῇ οὗ (6 οἱποῦ 
τἰτυδὶ βουνίοθβ Ψ Ὠϊοἢ ἀγα θη)οϊποὰ ἴῃ ἰΠ6 [2 Τὸ 
{π6 ἔτείὶ οὐἩἨ {686 αιιοδίΐοηβ ἰ(ἢ6 Αροβίΐθ δηϑνοῦο ἴῃ 
ΕἾ 15 οἰαρίοσ, δηά [0 [{π6 βεοομά ἴῃ οἢ. 4. θαρ!ηπίηρ δὶ 
ΨΕΙ5Θ 1]. 

ῷ, πολὺ κατὰ πάντα τρόπαν. ΓΓΠ15 νεγε8 Μδοκηΐρίις 
ἢ,49 ῃὨοδα θα τι [Π6 ννογὰ ΑΡΟΞΤΕΕ ; δῃ ἢδ 41} δἰοπα 
Ὀγηρβ ([ δα δἰιηοβί 5814 ἔογοββ) (ῃ6 ἀἰβοοῦγβα ἰηΐα 
186 ἴοτηι οὗ 4 ἀἰδσβθθ. ΤὨΪ8 ᾿παάδϑά τῆλυ 6 υβοίυ! 
ἴογ 1688 ἰηἰοτγιηθαὰ γοδάθγβ: δυΐ 1 18 ΠΊΟΓῈ οογγοοσξ (0 
σΟΠΒΙ (ΘΓ {}}}58 ρογίίοη (ἢ δομορί θη) 88 ἃ αἰ γεβ- 
βῖνο αἰδοοῦΓβθ, ΟἹ {18 Ὠδίῃγο δηά θχίϑθηϊς οὗ (Π6 δάνδῃ- 
ἰαρ68 οὗ (Π6 96 »7ὰ ονογ [86 ΟΘΏ{1|65, ἀγα ὉΡ "ποτ 
«7μάαΐοο, Ἡ Ὦ]ΟὮ 15 118, ἴο Ὀγίηρ ἰογννδγὰ ἴῃ [ἢ 6 σΟΌΓϑΘ 
οἴ ἀδιποῃϑίγδιοη σοσίδιη ΟὨ]θοίοη8, 8η4 ὈΓΙΕΗ͂Υ ΔΏΒΥΕΓ 
τῃδ. “10 ἰβ [Ὁ ι.ι8 (σοη 65 ϑοπμοσίίψθη) ἴο ὑἢ- 
Τῶν 6] [Π6 ἀοι4118, δηά δοοοιηϊηοάδίο (ἴ6 βέγϊθ, δηά 
δάαρί (6 ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΟῪ ἴο (π6 ἤξεδέογη ἡ δεέον οὗ 
Βρθθοῖ ἢ 1 νου], πονανοσγ, οὔϑογνο, {μας τ μδὲ ἢ 

- Τίιο Ἰἰεδγηθὰ Οομητβοπίαϊοῦ τἈυ8 ἴπγ)2ὲ ἀοπῃ ἴΠ6 Ρἱδβ αὖ (δε 
ἀϊδοοιιγθα : ἜΝ 
Ῥϑὺὶ τηδρη βε68 ἴ;6 Ὠνίη6 . Τα ργοροεὶ θη οἵ ἴῃ6 ἀἰδοουγδβα 

ἦδ, ““ (σὰ [ ἤυϑιὶ :" Ἠξεαδοη ; τς Π6 ἢ ΔΓῈ υηΐιοῖ, Νον (ἢΐ8 ἰ5 
{γεβίεἀ Ὀγν νδὲ ἴῃς ϑομοϊαϑιοῖϑ 0811} (ἢ υἱα ποραίίοπδ. ΤΒμ": 
Οἰϑεσῆοι 1. Ουἦ ἰμ᾽μδίίος οδυθε δαὶ ἐπ6 Ὠἰτίηθ )υεέθε πβδὺ δὲ 
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0815 [816 πιοδ κά αἴσιια ρρθδγβ ἰο μ6 {16 ηογο (ἤ8ῃ 
ναί τρις Β6 ἰογχοά (ἢ πῖοβ ρορμίαγϊε. 

2. πρωτον μὲν γὰρ ὅτι, εϑροοϊαξίψ, οἰϊοθίψ. 
4, ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, ““ΤὮΘΥ ΜΟΙ 6ῃ- 

ἰγυϑίοα νιἢ (ἢ 6 οΥδ 0168 οἵ (σοα,᾽ οΥ ““ ἰο {ΠἸδῖ ΨΘΓΡ 
ΘηΐΓυβίοα ΟΓ σοπῆπρα.᾽ ΟΥ̓́ {Π15 βγηίαχ, ὈγῚ ΨὨϊοἢ 
Ραβϑδίνε νϑγὺβ ἢδνϑ, 1ὴ σοῃβίγυσίοη, [ἢ 6 88Π16 688 
ψ ἢ] οἢ) (ΠΥ ρονογῃ ἴῃ {Π6 δοίϊνο νοίοο, ΝΥ εἰβίθιῃ ἤθῖρ 
δαάυσαβ βονογαὶ δχϑδηρῖθβ. Τὴ6 ΓΟΔΩΘΓ ΠΊΔΥ 850 
σοΆϑ.} ΠΟΘΙ 5 Οσγ. ατ. δὰ Μείῃ. σι. Οτσ. 

4. λόγια. Τα ψοτγά λόγων ἀοηοίεα 8 Ὠινίηα ογβου- 
ΔΤ Τθβροῆβθ. Τὰ ἀϊητηυίνα ἰΌγπὶ ψγἃ8 ἀοιι 6688 
υϑοα θασδιιδ6 {ἢ 6 ΟΥ̓Δ 065 ΘΓΘ σθῃογα γ ὑτιθῖ, δηα 6χ- 
ΡΓοβϑοα 1ἢ ΟἿΘ οὐ {νο ἐΐπεδ, ΟΥ 8οιηθιϊπη608 αἰδέϊος ; 
ἴον (ΠΥ ΓΟ ΟΠ ΘΗ͂Υ ἴῃ νοῦβθ. ἘΧαπρὶο8 οὗ Ὀοίἢ 
ΒΟΓΙΒ, ὈΌ(ἢ ῥσοβα δηά ροείϊς, δπα οἱ νϑγιοιιβ ἰθηρΊ 8, 
ΤΏΔΥ 6 ἔουηά ἴη Ηοτοὐοίυβ, ΓὨυσγα!ά68, Ῥαυβδη Δ 8, 

. 8 ΟΙΠοΓ ψτιίθτβ. ὍΤΠ6 δοῆο]. οἡ Τἢμπογά. 2, 8. 98 
ἐμαί λόγιον ῬΓΟΡΕΙν ἀσποίεα δῃ οσϑοῖὶθ ἰΏ 2)70586, 8β 
ἀἸὰ χρησμὸς ὁΠ6 ἴπ ὑ6γ86 : οἡ ΜΈΪΟΝ ορίηΐοη [ 58|8}} 
ἰγαδί ἴἢ {86 ποία οἡ ἰῃδί ρᾶβϑϑᾶσθ. [115 1 (μ6 δορί. 
Δἰπιοϑί δἰνγαγβ υϑεα οὗ (Π6 1) έυϊπα γοθροηδ65, ΟΥ 88γ- 
ἴῃρ8: 6Χ. ᾧΓ. Ρ8. 11, 7. τὰ λόγια Κυρίου λόγια ἅγιαι. 
ὕδγρζον, ἰοο, δάιισθβ 8ὴ Θχϑηρὶα του ῬὮΠο, ἢ. 
1022 νυν. Κορρο (ἔτοπι (ἴθ ]]} 18) σου] ἢ γα ᾿ηΐθγργοι ιὲ 
Ργοκιΐδθα : Ὀαϊ [Πδἰ 566 18 ἴο0 ΠοΟΠῇηρΩ͂ ἃ β8θη86. -Τῇ6 
88Πη6 (ΟΠ ὨΐΔΙΟΓ 18 ηοΐ 8815Π64] ψ ἢ [Π6 υ8ι114] 1η- 
ἰογργοίδιοη οἵ (Π6 βεοῃίθηςθ, δα ΡΙΓΟΡΟΒΘ8 [ἢ 6 ἔΉ]]ον- 
ἴῃς : “τ Ὠινίπα ῥγοιηῖ868 γογα οο Γηιοά ἰο (ἢ 61,᾽ 
1. 6. ΨΟΓΟ ϑῶγα, οογέαΐη, Δα ἤγηι," Θαυ!ναϊθηΐ ἰο ἐβε- 
βαιώθησαν. Βιυϊ {ἢ}18 56Ώ86 18 {116 ἀρσΤΘΘΑὈ]6 ἴο (ἢ 6 
σοηϊοχῦ; δπᾶ [18 βἰβηϊδοδιίίοη οὗ πιστ. ΤΟϑ8 Οἡ ΠΟ 
ΥῸΟΘΓ ἵη ϑογίρέμγο: πῇογθαβ, ἴῃ [ἢῃ6 δῦον ἀίδια 

δΒοοὰ ΔΌΣ ον, νοῦ, 8, 
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ΟΠ, ἴξ οσσυΓβ ΥΟΓΥ͂ ΓΟ4ΆΘΏΕΪΥ ἴπ ἰπ6 Νον δβίδιμοπε. 
Τῇ ἰδαγηρα (οιηπιοηίδίογ ψουϊὰ ποί (1 (πϊηΚ) πανα 
τοβογίθα ῖο {Π|58 ᾿ηἰογργοίδίίοη, παὰ ἢθ οοηϑίἀογοά 
ΠΟΥ͂ τηυςῇ 8686 18 Ἰηο]υἀδδα ἴῃ τἴἢ6 ψογάβ ἐπιστεύθη- 
σαν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, ψΠ]οἢ 18 δΔάνογίοἀ το Ὀγ Ποά- 
ἀγιίάσθ ἢ Ὧ18 ραγαρῆγαβε, δηὰ Μδοϊηϊρῃϊ ἢ ἃ ποῖθ. 
ΟὨγγϑβοβί. δπὰ [Π6 δηίίθηΐ (ομητηθηίαΐογβθ ἀκα αυϊ6 
Δηοῖ οΓ νίενν οἵ (Π6 8:0)εει. (Βοευπηθη. (ἔγοπι (ἢ γγ- 
8081.) (6115. υ8 [ῃὰἱ ἐπιστεύθησαν 5]ρΏῆ68, “6 Παά 
σοπηπ 6 ἴο [ἢ 6π, {ΠΟΥ γα ποηουγοά 1." Απὰ 
6 δά 8, (παξ ψἢ116, ᾿ῃ ῥργοηουηοίηρ (Π686 ψογάβ, {Π6 
ΑΡβοβίϊα 866Π18 ἴο βρ6ᾶκ ἴῃ ἔδνουγ οὔ τπ6 {6 8, γοῖ Π6 
θυϊησβ ἰογναγά, ἰὴ 1[η6 ἴογπη οὗ δὴ οδ]δθςίίοη, δηοίΠοΓ 
δοσυϑβαίίοη, βῆθνιηρ {πὶ ΠΟῪ ΘΓ ποῖ (Δι ἴο 
{π6 ἰγυα8ῖ. “Νον 1η τοίιιηρ {παΐ οὈ]δοίίοη (ςοηίί- 
Πὰ65 6) {Π6 Αροϑβί]8 πηϑαὺβ ποί 80 πηιοὴ ἰο ρ]εδά 
ἐλοὶγ οἂιι86 ἃ8 (Π6 σδι.86 οἵ σοά ; 4. ἀ. “ ὟΥΠαῖ 1 {Ππ6 γ 
ἀϊὰ ἀ 8) 6] ανθ, 15 (πῃδὲ ἂηγ τπΐηρ ἴο αοά ἢ ψ}]}} (δοὶγ 
ὨΏΡΘ ΘΓ πᾶκΚα νοϊὰ (ἀὐοάΐβ Δι Π}} } 688,Ὰ ν]Ζ. ἴῃ {118 
οηἰτγυβίίηρ ἴο (Π6πὶ ἢ 15 ογδοΐθ8, δα Ὀσποῆθπηρ {Π6πὶ. 
80 [Ἀγ 18 (δά ἔτοπι θείης ἰπ]υγοα ὈΥ͂ {πΠ6 1γ ἀπ 6] 16 ἐς 
αἴ Π15 ὈΘηθνοίθησο 185 γαίπογ 1Πυϑἰγαῖοα, ἴῃ Ὀθοηοῆϊ- 
ἴῃς (086 ψο ψου]ὰ γαίϊθῦ ἀἰβποηοιν εἰμι. ΤὨῦβ 
[Π6 Αροϑβι1]6 πιᾶῖεβ [ἤθιῃ νον 4016 ἴο Ὀ6 ς4|]6α ἴο 
8Δὴ δοσουηΐ 1η τοϑροοΐ ἴο ἔπαΐ οὐ ψὨ]οἢ (ΠΥ δά 
τιἀβα {πα πλβοῖναβ, Ὠδιηοΐν, τἢ6 Ὠδνίηρ τοςοϊνοά {Π6 
νυν. 

8. μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ Θεοῦ καταργήσει; 
1| 15 βίγδαηρε {παι Μδοκηῖσῃι που] ἤογο, δῃά ἢ νϑὺ. 
δ. τοηογ {π6 μὴ, ὅτε. ““Μ}}} πο." ΤὨΐ8. νογβίοῃ 18 
ΑΙΓΘΟΌΥ ΟΟΠΈΓΑΓΣΥ «ἴο [Π6 ορ᾿ πο οΟὗἨὨ ΔΩΥ οἴδιεγ [ηΐοτ-. 
Ρτοίθγ, δηὰ 15 δ ναυϊᾶποα ψιτῃ {Π6 ργοργιθίυ οὗ (Π6 
ὕτοοῖ ἰδηρυᾶρο, οὗ νυ] οἢ (Π6 Ἰ)οοσῖον ἀΐβοονοῦβ, οὐ 
(18 ΔΠ4 ἸὭΏΔΠΥ ΟἴΠοΓ ΟσΟΑ8:0η8, ἃ βίγδηρο ἸρηοΟΓϑηςΘ. 
Ηδετο, ἴον 1Ἰηβίδηςθ, ψἢδΐ ἢ6 ἄγρα68 ἔγοιῃ μήτοι δΔῃὰ μή- 
τινε 11} ηοΐ ἢο]4 σοοα οὗ μὴ. δομίθυβ.,, ἴῃ ἢ18 [,6Χ., 
Ὑ6}1 γϑλαγκ8 (Πδὺ “(11 15 864 1π θγγορδανοίυ, ἴῃ Π6 
86ῃ86 οἵ απ 9 πεηιϑ, ἴῃ ἃ σογίδιη ψγαν, ὈΥ ψ πιο ψἢδί 
15 ἀϑκθα 15 ἀδηϊθε, δἰἴ μι γ δΌβο ἴον, ογ σοι! {ΟΉ4}}Υ, 
8Δη4 τοβϑι οί νοεῖν." Απηά οἵ {8 ἢ6 δᾶάάιυιοοβ. πιι6- 
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ΤΟΙ ΟΧϑρ͵]68. ΤῊ ἱπίογγορδίνο, Χ6 ΤΏΔΥ ΟὔϑοΓνο, 
15. ἴδτα ϑαυϊναϊθηΐ ἴο ἃ .ϑίγοηρ παρδίίοῃ, 88. οὐδαμῶς 
γὰρ. Νειδιοίη δρίγ οἰἴο8 Εἰυπιοὶ. τί γὰρ ; τί οὖν, κα- 
τάφασιν δηλοῖ, ἀντὶ τοῦ πώς γὰρ οὖ; διατί γὰρ οὖ; δηά 
Ποιηοβίῃ. ΡΒ ΠΡΡ. ὦ. τί γὰρ, εἰ ἀδικεῖ Φίλιππος ; 

ΤὨδ βϑῃίθησα 185 Μ611] τοηάἀογοαὰ Ὀγ “Γαυίογ: “ Βαϊ 
ΒΌΡΡΟΒΘΟ, {πδ΄ βοῖηθ ἢδνβ πο θε]θνϑά {Π686 ογδοίθβ ἴῃ 
'8 ΒΆΝ] ΠΡ ΠΠΒΠΏΘΡ (οΥΓ ἢᾶνα ποί Ρ6βϑη δι} }}, ἠὁ γοιι- 
{Ππογοίοσγο πηαϊηΐδιη, ἰδὲ (Ποὶσ ἀπ θ6] 16 (ογ υπί! 
6.658) οδΔῃ ἀσϑίσου {Π6 (Δ Ὁ] 688 οἵὁ Οοα, 80 848 ἴο 
τΊΔ ΚΟ Πἰβ Ργοιηῖ868 οὗ βαϊναίίοῃ, ἴο (ἢ βοϑἀ οὗ Αὔτγα- 
ἤδη, οἵ ἢο οὔδει" Αῃὰ Πα ψου]α ρΐδοθ ἃ ποίβ οἵ 
Ἰπ[οΥΓΟρ ΠΟ 8Π6Γ τί γὰρ. Βαΐ (818 18 ΠΏ ρΟβ8ΔΓΥ. 

4. μὴ γένοιτο" γινέσθω δὲ ὁ Θεὸς ἀληθὴς. Α βἰγοηρ 
πορδίϊοη 15 ἰηνοϊνοα ἴῃ μὲ γένοιτο... [πη {Π6 ἰηίοτγργθ- 
(Δίοη οὗ π6 ψογάϑ γινέσθω δὲ, ὅτε. (6 τηοάδγηῃ (οι- 
τηθηίδίοτβ 86 ῃοΐ δζτϑϑά. 1 δρρεθῃθηά (δύ (6 (τὰ 
56η868 Οὔ (Ποῖ ἢ88 Ὀ66ῃ ᾿6βΐ γεαργθδϑηίθα θυ (ἢ γγϑοϑβί. 
ΤΠοορῆ., (ἔσμηι., το. ῆ0 ΒΏΡΡΟΒΘ ἃ οἶδυβα οπιίίοά, 
Θαυϊναϊοηΐ ἴο, ““ Βυϊ ΒΌΡΡΟΒΘ (88 88 ΙηΠἀ 64 (γι) (Πδι 
4}} μδὰ ἀ 1506] ν6 4 δῇ (Π6ῃ ὃ Ενρη ἐλμδ Οοά [8 }5- 
εἰδεὰ," 1. 6. 1{{Πόγὰ 6 ἃ Ἰυάρτηρηΐ δηἀ Θχδιηδίίοη οὗ 
41} [αὶ δ6 Ὠδίἢ ἄοῃθ ἰονναγαβ [Π6 678 δηὰ (ἢ 6 7678 ἴο- 
ταῦ 5 ἢϊπ), 6 ψ1}} σοί ΟΥ̓ νοϊογίου 5, δηα 81] ἢ18 ἀδοεϊ- 
᾿ϑ'οἢΒ ῥγΌνΘ 7υ8ῖ : ἀῃηὰ (ἢπ8 {πΠ6 ψογά8 οὗ Πᾶνα ψ}}} Β6 
ΔΡΡΙ1ς4016." ΤΟΥ οχρίδίη γινέσθω ὈΥ Φανερούσθω, ἀπο- 
δεικνύσθω" Ὀυϊ Ῥῃοίίυβ (Ρ. (ουπηοη.) ὈΥ λογιϑέσθω, 
οείσθω, φΦρονείσθω, ΜὨοὮ ἰδίαν Ἰη αΓργθίδί οη β8θθιηβ 
Ῥτοίδγδθϊθ, ἱπουρῇ 11 σοτμθ68 [ὁ πιὰς}} [Π6 β8π16 (Ὠίηρ, 
Βῖη6 6 {Π6 56868 ἸὩ6ΓρῈ 1ἴ0 ΘδΔοἢ οἴδογ. ΓΘ ἜΧΡΓΘβ- 

ίοῃ 15 υπάἀουθίραϊ!ν ἃ ρορμίαν' ΟὨΘ ; δῃᾷ {πογϑίοσγο 
'τημϑί πρί 06 ἴοο πριν ὈΓΘΒΒΘΩ, 

ΤΌΘ νογάβ πᾶς δὲ ἀνθρωπας ψεύστης ἃτ6 (Δ ΚΘῊ ΓΙ] 

πὶ Τηΐθ τηοᾶς οὗ περαϊΐοη 851. Ῥαιΐ 1568 νῦν οἴη: Ὀσὶ οὶ Ὡδὰῦ 
8δὸ οἴϊδῃ 88 “ττίαπ (ίδδεσί. ἴῃ Ἐρίοί.) ἀοεβ. Νοῖν ““ττγτίαπ, ιπουρῇ 
ὯΠ ΘΏΘΩ ἴ0 ΟΠ τἰϑιἰ οἰ, τγὰβ γαῖ σγθδῖ !ν ἱπάἀοδιοα ἴο τ, ΗἱΪδ8 βθη- 
εἰϊηοηί8 οἴη ψγϑὰγ (ἢ οοἸουτβ οὗ ἰ[. [Ι͂ἢ ἢ͵8 φυϊεῖς υγπ8 οὗὨἨ Ἔχργεβ- 
βίοῃ, 8ηἃ σοῃοῖθα ΠΠΔΏΠΟΓ ΟὗὨ ΓΟΔΒΟΏΪΏρ,, ἢ6 ΘΟΠΊ68 Ὠρδγεϑί ἴ0 δῖ, Ῥϑι] 
οὗ δὴγ δυΐπον 1 Κῶον. ῬΠπεΐδοῦ πῈ νγὰ8 οἵ (9 Ταγδὶο βομοοὶ 
μοῖ, δι πηδῦ]6 ἰο ρετορουῆοθ. (Ὀσ. Ονθῃ.) , 
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Ῥρ. 116,11. Ὅ6πα ϑοδοοίίσ. οὔβογνοβ, εἰπὲ 15 ΟΓΘΓ ἴο 
τς. σοι ΡΓΟ ἢ ηβίοη οὗ {Π6ῚΓ 86η86, 1ΐ 15 ἴο 6. θΟΓΏΘ ἴῃ 
τοὶπά, ἰδὲ [Π6 βαογθὰ τῦιῖθγβ ὈΥ ἴμ6 ψογὰ ἀληθεία, 
ἐγωίά, ἀδηοίθ ἢοῖ οἷ ἐῤεογεϊοαΐ ἐγιμά, Ὀὰϊ πιογαΐ 
υἱγέμο, Ὠϊοἢ σοιρτίβθ8 (ἢ 6 νϑγίοιι8 ρογίεοι 008 οὗ 8 
τηΔη δηἀ 4 ( γιβιίδη : δῃάὰ (ἢτι5 ψεῦδος ἤοΓα, δηά οἶβ86- 
ψἤσΓο, ἀοηποίαβ Ὡοΐ ΟἿΪΥ 8 ἐΐε ἐλεογεέϊοα ψ οοπδὲ- 
ἀονδά, Ὀὰϊ 4180 ἃ πιονγαἱ ἀρίδοΐ οἵ υἷἱσο, ΨὨϊοἢ σοπιρτα- 
Ποη 45 {Π6 νϑγίοιβ πῃ ρογίθοιοἢΒ οὗ θη. ἢ15 Ἰάϊοετη 
{π6 Ιεαγῃθὰ Οοιηπηθηίΐδίοσ ργοσθαάβ ἰο θβίδ] ἢ δὰ 
ΗΠυϑίταία ὈΥ [Π6 ἐΟἸ] ον ηρ᾽ Ρϑ8δᾶρε8: Ἀβ. 62, 8. ψΒΟΙΕ 
ΜΓ δηά 319 ἃγα βυποηγιηοι. Νυῦ. 8, 10. 5. 

89, 86. Ρ5. 00, 10. ““ΓΠογείογα (8ϑαγ8 6) ἃ ἐδ ἀ6- 
Ὡοΐο8 σἐ, Απὰ ἰῃ ἐῤὲΞθ βοεη86 {Π6 Αροβεῖθ ὑσγίηρϑβ ἔοι- 
νατὰ {(Π6 πογάβ οὗ 8, [16,1]., τηϑδηϊηρ {πο σ ΌΥ ἴο 
τοοοπμηθηά [Π6 Ἰυδάςα οὗ Οοά ΌγΥ 8 δγριυσοηΐ ἀ6- 
ἀυςθά ἔτοπι {πΠ6 ἐπ)ωδέϊοο οὗ τπϑη." ΤΉ8, Βόνανοσ, 
βθδιη8 γεῆηίϊηρ ἴοο πὰς. ΤἬ6 8686 18, 1 {πίη βιιῖς 
βοϊθη!!γ ψΜ06}} ταργοβοηΐθα ΌΥ δοἢ θιιβη. 0 τϑηἄογβ: 
“ 81 νο] οὔϊῆδβ Ποιηη68 ΡΕΓΗ͂ΔΙ βογοηΐ, βάδηε ἀαέασι 
“αἰϊεγοηέ, ἰάτάθη 1608 νογὰχ πηδηθγοί." 

4. ὅπως ἂν---κρίνεσθαί σε. ΓΏΘ686 τΟΓΩΒβ 8Γ6 ἐδίκθῃ 
ἔτοια {Π6 δορί. οἵ ΡΒ. 61, 4. ψδίοῦ ἀενίαίοα ἃ {ππ||Ὸ 
ἔγοτα 86 οὔρίμδὶ : ἰβουρῇ [6 5686 ΓΘΠΙΔΪΏ5 πο ἢ 
(Π6 88:26. Ἴδα οἶδυ8θ, ἴοο, σοπίδιηΒ ἃ ραγαϊἐοέϊαιε, 
Μ Οἢ ΤΊΔΥ δϑϑιδί 115 ἴῃ ἀθίογ πη ηρ 118 8686. [Εἰ 18 
Ρἰαίη (Πα [Π6 ὙΠΟ]6 18 ἃ [ογθηβὶς δ᾽ υϑίοῃ. ΤὮΘ ΟὨΪΥ 
χυσβίίοη 8, Ὑποῖμοι (οα Ρ6 οοπϑβιάογοά 88 ἐλε λειάρε, 
οΥ ἃ ραγίῳ ἱπιρίοαἀδά. ΜϑδηΥ (οιϊηιηδηίδίοτβ, 85 Μ8ο- 
Κηΐϊρῆΐ, δάορί [Π6 ἔογπιοῦ ᾿πίοσργοίδίοη, δαίηρ᾽ (88 "ὶ 
86 618) βυαγϑὰ ὈγΥ τἢ8 βθῆβε οὗ ἰδῆς ᾿ἰεύγειυ. Βυὲ 
Ρτορυ θυ οὗ ἰδηρύαρα Ὑγι1}} ποῖ μογιηϊ (8. Νειίπος 
κρίνεσθαι, ΟΡ ῬΘΓΏΔΡ5 νικᾷν, ΘΔ 6 Δρρ]οδθ]ο, ἴο ΠΥ 
οἴϊον (ἤδη οὔϑ οὗἔτο ραγέϊε5 ἐπιρίοαἀ δά : ἀμ 85 ἴο {Π6 
Ρδββϑαρο8 δΔἀἀυορά ὃγ (ο86 (ὐοτηπηθηΐδίογβ, 88 18. 48, 
46. Μαέ. ὅ, 40.. Ηεβοά ΤὭθορ.- 685. (86 γ νὶ}} πος 
Ῥζονα ἴΠ6 ροίηϊ, ΤἼ6 Β6η886 τηυβί, (Π6η, Ὀ6 {ἢ|15 : “5 50 
{μαι δοιὰ ταυδὲ μ6 δι 64, οὐ Ὀτουρῇϊ ἴῃ οἶθασ, ψβθη 
τ γ ἀθα!!Ὡρδ ἅγο οϑ θα ἱπίο Ἰμαρπγοης." Αηά οὗ {ἢ 18 
γυάτοῖα! δθηβε οὗ νικᾷν ΠΠΠΊΘΙΟΙΒ αχαπιρὲοβ δὲ δά- 

͵ 
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ἀυςοά Ὀγ Υείβἰοίη. [ηάἀοοά, ῃ6 Ὀοϑὲ τοοῖκ νειοῦ 
8Γ6 {01 οὐ τ6. Βαχίογ μα8 ψοὶ! ἀοἰδηἀρα [Π6 υ.86 
Οἵ νικήσας ἴῃ [Π6 δορί., βίπσο, {πουρῇ ποί ἃ [1οτὰ] 
νογβίοῃ, ἰἴ σΟΓΓΘΟΙΥ ΓΕργοβθηίβ ἴἢ6 5686. ΕῸΣ 8ὴγ 
ἀείοηάδης ψῇῃο 18 Ὀγουρῆϊ [Τὰ οΟἶθαγ, {ΠΟΘ ΌΥ ονοῦ- 
σΟΙΏ68, Δη( σΔΓΓΙΘ5 ἢ158 σᾶι86 ; ἰΠΟυρΡ {Π|6 (6 ΓΠῚ νικᾷν 
συ ἢ Ὀ6 ΔΡΡΙΙσΔΌΪῈ 4180 ἰο ἃ ρίαϊπέϊ. ΤὨδ λόγοις 
Πογα γοΐδγβ (ὁ {86 ρίοααϊησε. “Γαΐ ιτἴ 18. ἃ ἔογεηβὶς 
(Θγῖῃ 18 οἰθᾶγ ἴγοπι Αοίβ 10, 88. λόγον ἔχουσιν (ἡ ΟΓΘ 
866 ἴΠ6 ποί6).͵ δὸ (δῖ, ἴῃ [Π6 ΡΑΓΔ 16] 181), δικαιωθῇς 
ΔΏΒΨΘΓΒ (0 κρίνεσθαι, Δη( ἐν τοῖς λόγοις σου ἴο ἐν τῷ 
κρίνεσθαί σε. 

ΤὨΙ5 ᾿ηἰογργοίδιοη 15 οοηβειηοά; ἰοο, Ὀγ ΟὨτγγυϑοβί. 
41, 22. τί ἐστι δικαίουται ; εἰ κρίσις γένοιτο, καὶ ἐξέτασις 
τῶν ὑπηργμένων τοῖς ᾿Ιουδαίοις παρ᾽ αὐτρῦ, καὶ τῶν παρ᾽ 
αὐτῶν εἰς αὐτὸν γεγενημένων, τὰ νικητήρια ἔσται παρὰ τῷ 
Θεῷ, καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ πάντα. 850 90 ΤΠ6ο- 
Ρἧγ]. Ρ. 88. δῃὰ Ῥμοίυ8 ἂρ. (ὔουπι.. 2889.. Απά 

" {Πογοίογα {π6 ἱπιογργοίδιίοη ἢΔῪ 6 σοπϑίἀφγρα 88 
σοι] οέον 6βιδ]18ῃ64., 

“4818 [Ὧγ8 ἀοσψῃ [6 (Ο]]ο  Ἰηρ; 88 (Β6 βοπἰπθηΐ 6χ- 
ῬΓΘΟΒΒΘΩ ἴῃ {[Π6 ρᾶ886 08 : “ Π.6ὺ8 ροβῖ ἰοησυ Ψυάφο- 
Τυπὶ ΓΟηϊδαῖη ροηῖο68 δὰ (γ8{1 το ριοποη δἀαυχίί, 
Ἐαυ!α ᾿ρίτυγ Ἰυδωμ ἔδοις 1π]υγ Ὁ ΝΗ] ρῥγοίδοίο, 
88 1ν8 δογιλ ργωζγορδίνα τηδηθί." : 

ὅ. εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν Θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησι. Σνυ- 
νίστησι ἰΒ ΘΧρΡΙΑΙποα ὈΥ τιοβί πλοάθγῃ (οι οΠίΔίουβ, 
ἀδοίαγο, ταληϊδβί, τη ἀ6Γ σοηϑρίουοιϑ, Απά 80 ὅ, 8. 
συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγαπὴν εἰς ἡμὰς ὁ Θεὰς ψΏΘΓΟ 
(Π6 ὅγΓ. τϑηᾶϑιβ δἤθιυν, ουἱπορά. 4 (οΥ. ὕ, 4. 7, 11. 
ΟαἹ]. 9, 18. ϑυβδῃ.61. γ οἰβίοϊη, ἴοο, Δα άυςθ8 βαενθ- 
ΤᾺ] (Ἰ]Δββϑῖοδὶ θχϑδιρ]αβ, οὗ ψῃϊοῦ {Π6 πγοβῖ δρροβί(θ ἐβ 
Πεμοϑεὶ. ἀθ ΟΑ] ἢ ρΡ. συστήσειν καὶ δείξειν----δείξαι καὶ 
συστῆσαι. ἨΗεϑεγοῆ., ἰοο, ΘΧΡΙΔἰΏ8 ἰξ φανεροῦν. Βα 1 
ψουἹά στοηάογ ἰξ ἐδέαδἐμεἦ, ἱ. 6. Ῥγοῦδ, ὅζς., 88 Ὀεϊῃρι 
ΤΆΟΓΘ ϑρΎΊΘΘΔΒΪ6 ἴο (Π6 ταῦο οὗ (6 ψοζά. Ἐοτγ συνισ- 
τήμι εἰρη ῆα65, ΗΘ γαί]ν, ἰο »ίαθε ἐοροίλον, οοπδέϊξμογδ: 
ΠΟῪ 88 μ]δοίηρ (Ὠΐηρϑ ἰοροίμογ (θη 45 0 ΘϑίδὨ 18 δπὰ 
ςοηῆτῃι! 680}} δηὰ 41}, βρῆς 6 81368 [86 ἥρυγαίνα 5686 
φῆουο, ἀεπιομδίγαίε, ὅς. ἘξΘΏΟΘ, ἴοο, ΠΙΔΥ ΘΑΒΙΪγ ὃ6 
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δοσουηίοα ον 16 Β6η868 συ ϑόγυαῦ Δ σΟΠΙΡΟΉΘΥΟ, 
ογϑαγο, Ὀοίἢ οἵ νῃϊοῖ το οἴθη ἰουπά ἴπ 6 Νεν 
Τοδίδιηθηί. 

ὅ. τι ἐροῦμεν; [ οδηποί, ΜΓ ΚοΟρρα, σοηϑιοΓ 
{π|8 848 ἃ Ἴθγα ογπιμία οὗ ἐγαπδίἐϊονι; ἴον τι οὖν. [1 15 
ΤΏΟΓΟ σογγοοῖ ἴο ΒΑΥ͂ [δῖ τι οὖν 18 8η 6᾽ Πρ 4] ρἤΓΑΒ6 
ἴογ τι οὖν ἐροῦμεν, Δ ἃ 11 τηΔΥ βοιπηθί! Πη68 ἢανα (ἢ6 ἴοτού 
Κορρβ βρθᾶκβ8 οὐ. Βιυΐ {π6 σομηρίοία ρἤγαβα 18 ἴοο 
ΒίΓΟΏΡ ΔΠ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟη 10 Ὀ6 50 ἰΓραίθ, βϑρϑοίδ!ν ἴῃ 
Βυοἢ ἃ ὙΓΙΙΟΓ 848 δῖ. Ῥαιϊὶ; ψῇθγα ἜνΌΌῪ (ονθη (ἢ 6 
τιοϑί πίη 6) νογαὰ ἢ 88 18 [ΟΓΟΘ. 

τ 1 18 ρῥδίη τῃδὲ [6 ΑΡοΒβ[16 ϑῦρρὈοβθβ δῃηά δησουῃ- 
ἴογβ αποΐ εν οὈ]δοιϊίοη Ψ Ὠ]ΟΝ Βργίηρθ ουξ οὗὨ {6 ἔοτ- 
τη6Γ; 4. ἃ. “Βυΐί [ οὐγ υηγὶρηςθουβη688, δι ἰ6}1γ, 
δηἋ ρογνογϑιίγ, ἢ885 ἴπ8 ἰΘηἀ6α ἰο 68{40}18ἢ δηὰ 11}0.8- 
(ταί [Π6 νϑγδοῖυ δηά {ἈΠ || 688 οὗ Οοά, ν δῖ 5Π4}} 
6 ΒΥ ὺ ἰ8 ηοΐ (ἀοά υμπ]υϑὲ ψῆο Δ Καῖ νοηρόδησο ἢ 
«ἼΤΠο86 (βαγ5 ΤΑΥ]οΓ) τὸ {Π6 ψοτά8 οὗἉ ἐδ ὕει, ψ Ὧο 
Ο68 Οὔ ἴο ΘΠ4ΌΪΓα ψηοίῃον (ὐοα (45 1 δῃου ἃ Β66ῃ), 

ἸΏ {}18 6886.) ΨΟυΪα οὐ [ῃδί δοοομηΐ (ν]Ζ. [ῸΓ ρῃη 8}- 
1η4.)ὺ Ὀ6 Δ΄οσυβ88]6 οὗ 1Π] 8016 6.᾿ 

ὅ. μὴ ἄδικος ὁ Θεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργὴν: Κορρε 
ΒΆΥ8, ὁ ἐπιφέρων τ΄ ὁ. 15 ἴογ ἄδικως ἐπιῷέρει Θεὸς ὀργὴν. 
Βυΐ {Πδΐ, 1 τηδὲ οὔβοσνθ, 18 ψοῦβο αγοοκ [ἤδη (ἢ 6 
ΑΡοϑ1|6 8; δῃηὰ βυςῇ 88, 1 6 ]16νθ, πθν ῦ δ ἔγοῃι 
ΔΏΥ ΔΌΓΠΟΙ. [{ 18 ΤΊΟΓΟ σΟΓΙΓΓΕΟΐ ἴο σΟηΒι 46 γ {Π|18 85 ἃ 
ἩδΡργαδίϑπ), ΟΥ ρορυΐδῦ (ΌΓμ,, [ῸΓ ὅς ἐπιφέρει τ. ὁ.:; 
που ρἢ 11 Βπου!α γαῖμα πᾶνε θθθῆ ἐν τῴ ἐπιφέρειν. 
᾿ἘἘπιφέρων τῆν ὀργὴν τὴᾶγ 86 τοηάεγοά, ἐπ οέ ριπίοἢ- 
πιόπὲ ; ἴοτ ὀργὴ ὮδΔ8 ἤΘΓΘ (48 8ΌΡτΓα, 1, 18.) Πδὲ 5ἰρηι- 
ἢοδίϊοη. Τμυ5 1η Φοβερῇ. Αηϊ. 6, 14. (Ζοα ἰ5 84] ἀ 
τοῖς πονήροις ἀεαν ον τὴν ποίνην. δὸ ΑἩί. 8, 18. τιμω- 
ρίαν ἐπιφερόντι. ῬοΪΥΌ. [,6ρ. 98. τὴν ὀργὴν Φέρει ἐπὶ 
τούς Α. 6 Κτοῦβ δῃα Υείβ., ἔγτοιη σψῃομχ [ἢ6 ᾶἀθονθ 
ΘΧΔΙΩΡΪ68 ἃγα ἀδγίνθά. Ὑ οἰϑίθιῃ 80 οἰϊθβ Τῃυσγα. 
ἐπιφέροντα ὀργὰς Τ ̓Ισσαφέρνει, Ὀυΐ (ἢ18 8686 18 {Π6Γ6 
αἰτηοϑί [06 ΝΘΓῪ ΓΟΥΘΙΒΘ, 85 1 504} βῇονν οἡ δηοίπογ 
ΟΘΟΔΒΙΟΏ. ᾿ οὐ 

τ ὰ5 Ὀδοη {πουρῆί ΟΥ̓ ΠΙΔΏΥ Πηοάσγῃ οὔ ἰςβ, (ἢδὲ 
{Π6 μὴ οὐρίν ΠΘΓ6 (88 4130 αἵ. νϑὺ. 8.) (ο θ6 τοηδογοά, 
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Ὠοὶ πῶῦπ, ὈυῸ πΟΉμ6 9 “ ιοἱδὲ πο ὃ" ΤὨῊΙ5 ορίηϊόη, 
Ὠονθνοσ, ΟἿΪΥ ἃγί568 ἔτγοιῃ (6 1, δἰΐη δηά οἷν πηοάδγη 
ἰδληρυάῦδθ8 ὈΘΙΠΡ ΒΟ ΓΟ ΘΙΥ 5 8οΘρΌ 6 οὗ {πὲ ἀ 6] Ισδον 
Ὀγ νψῃιοῇ {Π6 τηδίῖοσ {ἢ115 πηδάδ6 ἃ 4ιιοβίϊοη οὗ 15 ἐπαάϊ- 
γεοίίν ἀοηὶοά, “ΓὮΏυΒ, ᾿ῃ ἐΠ6 ρτγοβθηΐ οᾶ86, ἴῃ6 ζ6ν18 
ΘΌρΡΡοβϑα ποῖ ἰο ροοιέϊυείν ἄθην τῃ6 γυβέςα οἵ οά ἴῃ 
Ρυπιϑηϊηρ ; ΟἿΪΥῪ 10 Ὠιηΐ ἐπὶ [ἢ ἸΏΔῪ ὕ6 φμεδέϊοηοά, 
Απά {}18, 1 σοησοῖνο, ἰ8 ἰῃῇ6 γὰρ β8θη86. Βιιΐ {Π6 
ΑΡροϑέ]6 ἐδ ἴκαβ σᾶγθ ἴο υϑ! Ὗ ὄν (ἢ 6 δωρροδιὶέϊοη οὗ 
(Ἰοὐ 8 Βεϊπηρ' υητὶρῃίθοιι8, ὈΥ ρίνίηρ 8 σοηνοσίβ (0 
πη ἀογβίδηα ῃδῇ ἢ6 Ἔρϑακβ {18 ἴῃ [ῃ6 ροζβοῃ οἱ δη 
ὈΠΡο]ανιηρ 946 ν»ν, κατὰ ἄνθρώπον λέγω. Εοτ  εἰβίεἰη 
Ψ6]}} ἘΧρουηα8 {Π| ρῇγαβα {ἢ 118: “1 Βρθὰκ 85 ΠΊΘἢ 86 
δοσιιϑίοηγμοα (ὁ ἄο, ψῇῆο, ὈΥ ἃ βοΐ οἵ ᾿Ἰηηδία νίςθ, θῃ- 
ἀρανουγ ἴο τοηονο 8ἃ}} {ἰἰὸ απια ἔγοῖη {πο πηβοῖνοβ, 
Δηα {ἤτον 1 ἀροη οἴ οΓγ8.᾽ (ὅδ66 1 (ον. 9, 8. (ὐδ]αῖ. 
8, 15.) Απῇ 8ο, Ὀοίογε ἢϊη), ΕἸδοὶι5 ἴῃ (]ανα. 

ΟΥ̓ τ}}5 ἕοσιηυ δα ΘΟ] θυ βηον ρίναβ [ἢ6 ἐΟἸ]οὐνίηρ' Ὁ] Ἔχροβιζίοῃ : 
““Ῥοριίατὶετ αἰϊφμϊὰ Ῥτοροπετε, μέ δὲ τιαΐοτεβ ἱπίεἰ ἰἴφετο ροδεὶπέ, ἀσπὶ 
ΠΟΙΏΡΟ Ραγῖ 6χ ΟΡ πίοῃα εἴ πΟΓ6 αἰ ΠαΪ εἴ ἀρεηαὶ Δ] οΓΌτΩ Ἰοαυο ", 
μαγίϊη) 19 τὺ τε ΘΧΘιρ]͵8, 6 νἱἃ σοτητηθηὶ ἀδβυηρίϊ8. Απὰ ἢ6 
ΤΌΠΟ Β ἴἢ6 μαβϑᾶρθ, ““ 6 ρεγβϑοηὰ ποι) ττη, ἃ νΘΙῸ Δϑογγαηί(ίυ τω, 1Ὸ- 
4ἸΙΟΥ ᾿ σοπρανίηρ 1 (ΟΥ. 9, 8. 15, 82. δηὰ Οαἰαΐ, 8,15. κατ᾽ ἄνθρωπον 
λέγω" νΐετα ΤΕΟΡὮΥ. ἐχρ]αΐη8, ἀνθρώπινον ὑπόδειγμα μέλλω ὑμῖν 
παραγαγεῖν. ἤξῃοα (Π6 8686 ἴῃ ἴῃ6 ρΓεβθῆΐ ῬΆ8ΑΒΡ6 ΣΩΔΥ Ὀ6 ΟἰΘΔΥΪΥ 
ἀἰϑοογοβίὶ, ἴῃ 1ΠΠυιοί γα! θη οὗἩ νυν ϊο ἢ 1 Ὦανα οὶ δέήορίεα δὴν οὗὨ {Π6 
πυχηθγου8 Οἰαςβδὶοαὶ Ἔχαπῦρ[ε5 οὗ [η6 ρῇγαβα δαάυοδὰ, βίηςα {πεῖν οἢα- 
ΤΔΟίοΓ 18, Ὁροη (6 νος, ΑἸ εγεηῖ, δηἀ νατῖθβ δοσογαϊΐηρ το {ῃ6 φοοὨ- 
ἴεχί. ϑοβμοοίίρεη ἀεῆηςθβ (Π6 8696 ἴο δ6 (8: ““ Γοφμοῦ }απι δἰομέ 
{6 δοηλο, αὐτὴ 400 ταἱῃὶ πθροί! αν οϑι." Βαῖ [ ἀοιιδὲ νυν πεῖ μοσ κατὰ 
σδῃ Πεῖα θὲ ἴδίβῃ [ὉΓΣ δίοιέ. Αηά ἴδ ἰάϊοτῃ Ὀγ νυ ἢ ἴ}6 ἀγί.]6 19 
προ ἴ0Γ (ἢῃ6 Ργοποιιη ἷβ 80 δβαϊάοι [οιιη, δηὰ ἴΠ6 ῥγίηορ]ς 9, ἔοσ 
ΓΊΔΗΥ͂ ΓΟΔΒΟΠΉΒ, ΟὗὁὨ 800 ἢ ργεοδιΐοιϑ δρρ)ϊοδιίοη, ἴΠδί 1ἴ σδπ πϑγαὰϊγ Ὀ6 
84 ΕἸ Δρρ]εα. ΤΠδ βθῆδα που ϊὰ {ἰι18 Ὀ6 : “41 Θρθδῖκ [Π]8 ἴῃ {π6 ρμεΐ- 
80) οὗ ίπι νυἱῦϊῖηθ ννῆοπλ 1 δῖ διρυΐηρ, ἐλθ οὐγοοίοτ." Βαΐῖ (ἢ6 
Αμοβῖϊθ Ὧο ψγῇδγα πιθπέΐοηϑ ΔΠΥ͂ ΟὈ͵ΘΟοΙΟΥ, ΟΥ Ορροηβϑῆϊ ἴῃ ἀγρυτηθδηῖ ; 
«πουρῇ [ἢ τηοάθ ἴῃ ννῃ θοῇ ἢΪΐ8. τηβίίον ἰ5 ἀγθϑοὰ ἡρ Ὁν Μδοκηίρῆϊ 
(απ νυν ῃ]οἢ 18 σογίδί Ων ἴοο δύ 8618] δηὰ Ὠγροιῃοῖίς}}) νου πάσα ἡ 
ΔΩΥ ΟΠΘ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ 80. 

ΟὨγγβοϑῖ. δχρίαΐηβ, κατὰ ἀνθρώπινον λογισμόν' ἀηά ΤΠΕΟΡὮΨΙ]. 
κατὰ ἀνθρώπινον λογισμὸν, τοντέστιν, ὡς ἔνι δυνατὸν ἀνθρώπῳ λογί- 
δεσθαι δικαιολόγῳ. . ΕΣ 

6, 8. Τῆς ἐουδί τγαϊβθά δ νϑσ. ὅ. 15 τοιῃηονϑά, δηά 
{πᾶΐ οἡ ρῥτίηοιρ]68 σοηοθάδα ὈΥ (ἢ6 268. [Ιη 1}}15 
νίεινν ΟΠ γγϑβοβ. γοηδγκϑ, ἄτοπον ἀτόπῳ λύει. 
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. 6. Ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὃ Θεὸς τὸν κόσμον ; ἷ. ὁ. “1Ἰῷ {1158 
Ὧδε {Π6 σ856, ΠΟΥ͂ 581|4}} Οοἀ ιάρσε (ῃ6 ποτὰ, Ὀοτῇ 
Ῥαρϑῃ8 δῃὰ 768. Βγ 7μάρο, ἴι πιυδὲ Ὀ6 οὐδβογνθά, 
8. ἴθγα τποδηΐ Ἰυάρα γἰρἀέοοιιδίψ: ὙὨϊοἢ 15 Ἰηνοϊνοά 
ἴῃ (6 νοῦν ἰάθα οὗὨἨ Οοά᾽ Ἰυάσίηρ. (δες Οεη. 18, 
45.) 850 ἰού πίει: 496 Α. αὐτὸ γὰρ τὸ κρίνειν δηλοῖ, 
ὅτι δίκαιος ἐστι Φύσις γὰρ αὐτη τοῦ κρίνειν τὸ τὸν δίκαιον 
κρίνειν τοὺς ἀδίκους, ΝΟῪ ται (ἢ6 σ΄ πέος σἜτα ἰο Ὀ6 
7υάρεοά, πο εν ἀοπιοθά. ῬὙΠογοίοτο {Π18 ψ͵ὸ5 ἃ δογέ 
οἵ γεάμοίϊο αὐ αδοεμγάμηι, τ᾿ ὨΙοἢ δἰανβ [6 ορροηεπί 
ψ ἢ ἢ18 οὐ ψοᾶροη. Ηρα, ἰδ τπαιϑὶ Ὀ6 ΟὈϑεγνεά, 
{ποτα 18 8η 6] }1ρ58|8 οὗ ἄλλως, {δὴ τ ΠΙΟΐ {ΠΟΓῸ 18 ΠῸ 
ΟὨδ ΠΟΤ ἔγθαιθηί. ΒΥ κρινεῖ ἰ8 πιοδῆϊ, σ᾿αϊί, ἱ. 6. 
εαη Ἰυάρσοα, ὈγΥ ψ Ποῖ Μ͵Ο 8γὰ ἴο πη ογϑίδπα οοπάδηιν, 

᾿ 84 ρυηϊδϑῆ. Κοσ. πηοδὴβ {6 ψἤοϊα ἢυπηδῃ ΓΤΑςΘ, 
᾿πο]υάΐϊηρ [6 Ῥαρδηβ." 

7. Ιῃ τΠ18 νογβο (π6 βοπεϊπποης οὗ νογ. ὅ. 15 σοῃ- 
(ἰπ64, οΥ ταί οσ γοϑυπηθά, δηἀ τΔΟΓΘ ἤν οχρίδιηϑά. 
δὸο ΤΠοορἢγῖ. (ἔγοῦι ΟΠ γγϑοβὶ.) Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ 
ἐκαναλαμβάνει διὰ τὸ σαφέστερον αὐτὸ ποιῆναι. Απῃά 80 
αἰδὸ (ξβουμμοηΐα8. Μτ. Ιοὐκο ἢδ8 τηοϑὲ Δ0ΪΥ οϑία- 
ὉΠ Θὰ ἰδ6 σοηβίγυςτοη, δηα 1ΠΠυδἰγαίθα {ἢ6 βϑηΐὶ- 
τηθηΐ ἰη (ἢς ἰοἸ]ονηρσ στογάβ: “ἜΠ6 μαγί οἷα γὰρ 
Ἰοΐπ8 ψῃδί (Ο]]Ποὐν5 [ἢ (ἢ 5 δηὰ ([ἢ6 ἡσχί νϑῦβθ (0 ὕδη- 
ἕδαηοο ἴῃ ἴπα δίῃ νεῖβ6, δηά βῆθνβ 11 ἴο Ὀ6, ἃ8 1{ 18, ἃ 
σοπίϊηυδίίοη οὗ {πὸ οδ]οδσίίοι σίνθῃ ἴῃ {δὶ γΟΓΒΘ : 
γον ϑι. δαὶ Ὀγοΐζο 1 ἰηΐο ρίθςοθϑ, ὈῪ ᾿πίγοάιιοίηρ 186 
δἰχίς γϑγβ ἴῃ (6 πηά 16 οὗὨ 1ϊ, (Π6γθ 18 ἃ ν ΎῪ ρ]αίη 
Σοῦβοη. ἴη (86 οδ]οοίίοπ ἔπογο σατο ἔνο (Πιηρ8 10 
θα οογΓοοίοα; 18, {Π6 ομαγρίηρ Οοὐ ψ ἢ υητίρῃίθ- 
Οὐϑηθ88, ΨὨϊοδ, 49 5οοῦ 848 τῃηθδηϊοηθά, 1 ψ͵ἃ5 ἃ Ὀ6- 
ΟΠ Ἰηϊαγγυρίοη ἴῃ δί. ΡαᾺ} ἰο ηυδϑῇ ἱπηπιοὰϊ- 
δίοϊυ, δηὰ ἰο βίορ {6 26 ν᾽ του ἢ ψ ἢ (Π6 ψογάδβ οὗ 
ΑΡγαῆδῃ. 9αΪγ, (6 οἴμοῦ {πὶπρ ἴῃ {86 οδ]εςοίοη 

885 ἃ [86 σα] ΠΠΊΩΥ προη ἴΠ6 ΟΠ Ι8|1808, 85 1 ἢν, 
Ρτγοδοδιηρ }υ9{Πσδίίοη ὈΥ ἔγθα ργᾶςθ, 88ϊ4, “" 1,βεἴ ὃ. 
(ὁ 6} τΠᾶΐ ροοά τΔΥ σοιη6 οὗ 1{." Τὸ νῇῃϊςοῇ (8 

Ἐ ΤΉ Ῥδρδδβα 8 νῈ}}] ραγαρμγαϑοὰ ὉγΥ Μδοκηΐμης (πὺ: “1 δὸο 
δ' σϑῇ ὕεὲ ΤἸΒΙΝΟΥΕῪ ΒυΠαΡο τ ον 15 αἰἰεηἀοὰ τ χορ οοὨ- 
4υθηοοβ, ἢονν 8181} γυάρε ἴῃς του] ὰ 2" 
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ΑΡοβεῖθ᾽ 8 ΔΏΒΥΓΕΓ Μ88 {86 πιοβί ἀϊβέϊποι, δοίηρ' συῦ- 
Ἰοιηδά ἰὸ {πὲ Ὠγδηοἢ βοραγδίβα ἔγομῃ {πὸ οἵμοσ. 

Τῆυβ ἔτ (Π6 σοηηθοίίοῃ 18 81 Ο] ΠΕ τν6}} οβϑίω- 
Π5η64., Τα (Ὁοιμπηδηίδίοσθ, οψονοσ, ἤανα [αἰ οά 
ἴη ἀἰβοογηίηρ [ἢ6 τὰ ἔογοθ οὗ εἰ γὰρ, ψὨϊοἢ 18 δηΐηι 
θΕΥῸ, 8Π4 τᾶ Ὀ6 ΕὨρΊ5Π64, τοὴν ἐγμίψ. ΒΥ αἰπηϊηρ; 
δ ἰγδοίηρ ἃ σϑιι881 [ΌΓΟΘ [ἢ γὰρ, (ομμηδηΐδίοῦβ ἰογ- 
ἴυγα 1[Π6 Βαπίθῃςθ τοοϑέ υΠη]υ8{ΠΠ40]1γ.. ΤὭιυ5, ογ ἰη- 
ϑίδηοο, Μδοκηιρης ἰοἱβϑί8. 1ἢ, “ον δοοουηῖϊ 15 ποῖ 

τ 88 18[ποίοΓΥ, ἴοτ,᾿ ὅζε. οάάκγ. “ Αηά 85 707" βοῇ ἃ 
σἄν! ]6γ, ἢδ τὶρίς 849 ψ6}} β5ρθὰκ ουΐ.᾽ (866 αἷβο 
Ηδιμπποηά δηά πλανῥὸ Βαϊ  νῆδε 1 πᾶν δῦονϑ 
βδ1 ἃ θ6 διἀηγιἰδ6ἀ, 10 ψ1}} Θητ γον γῆι {Π6 Ἰηέογργον. 
ἰδέοη οὗ βοπηθ (ὈὐΟμηπηοηίδίογβ, 88 θ6 Ὠίου, Κορρο, 
δηἀ Εοβθηπ)., ΠδΠΊΘἷγ (ἢαὶ [ἢ ἐἢε86 ψογάβ [Π6 δ 
ἐξίο ἰ8 ᾿ιηἰτοάπσοά, 8η4 (Πδι ὈΥ ψεύσμ. 15 τηρδηΐ ἑάοία- 
ἔγῳν, δῃὰ ὈγῚ ἁμαρτωλὸς ἑάοίαξεον"; “ὨϊοΝ, που ]ά, 1ῃ- 
ἀδθά, ἰηνοῖνα ἃ πηοβί ὑπ} υ8{1ΠΠ40]86 οἰδῆρο. Απά, 
τοογοονοῦ, {{τῆ6 ΑΡοΒΕ6 δα ἰπἰτοαυορά ἢ Οἰηέϊζο, 
ἢ6 ψουὰ ἢᾶνα ρυΐ (ὐδηῖε ΘΧργοββϑίοηβ ἰηΐο ἢ18 
του, δηἀ ποί δυο ΗΘ ταίδη!8 88 ψεῦσμα δΔηα ἁμαρ- 
τωλὸς. ΑΒ ἴο [ἢ6 8686 ψὨϊοῖ (Πο86 (οι θηιδίοῦϑ 
αἰἴχ, (μουρὶ 1 τᾶ Ὺ Ὀ6 ἔθυπά εἰβονεγε, γοῖ ἤθγΘ 
(π6 Ἑσοηϊοχί ΜΙ] ὈΥ Ὧο τὴθϑπδ δάμη 1ξ. 811}} 1685 
ςδη {{6 ορἰηΐοῃ οἱ Υ̓ΌΥ 6 δαμ τε, το ἰδῖκοα 
86 νογάβ ἰο Ὀ6 (Πο86 οὗ δι. ΒΔ}. Ξ 
ὙΠ τοϑροοῖ ἰο {Π6 βθηβα οὐ ἀλήθεια, ἱξ πιυιδέ Β6 

͵ πιούϊδαά ὈΥ {Π6 δη( οι] οα] ἴαγτλ ψεύσματι : δηὰ {86 
ἩΟΤὰδβ ΠΊΔΥ, ΟΥ̓ ἃ ΘΟ ρδαγίβϑοη ΜΠ ἴμ6 Κιπάγο ρΡ85- 
ϑδ616 δ νϑγ. ὅ. (εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡριῶν Θεοῦ δικαιοσύνην 
συνίστησι) 06 Ιπἰθερτοίοά, νι] ϑοδοείί., [οοἶκθ, δὰ 
ἢ] 688., 8. Απαά ΙοοΚα {π|ηΚ8 δί. δὼ} 3οα (ἢ6 
γογὰ δε, ἃ8 αν 8 ΤΏΟΓΘ ἰογοι 6 δηά ρστγβοοῦμ 
ΔηΠΠ|6818 ἰο 16 ἐγμέᾳ οἱ αοά, πῇϊοἢ τῃ6 οὔὔ]θο- 
τἴοπ ργαίθ 8 15 (ΒβαγΘΌΥ 1Πυϑίταιθα. ΤῊ]8 ζηΐοτργο- 
ἰαιϊοη ἰ5 αἰϑο δάορίξα ὉΥ 0). 6118, ψῇῆο οὔβογνθβ, 
ἐμαί 1[Π6 νι ιςΚο 685 οὗ [ἢ 96 }008 18, ἰῇ Βαν γα] Ὀ]δ 668 
οὔ τη6 ΟἹά Ταβίδπθηΐ, ἃ8 Μ}06}} 88. ἤθγθ, ἀθβῃοϊβά ὃγ 
ἔψῖηρ ; Ἔν τῪ νἱοϊαίίοη οὗἩ (ὐοαβ σοπμηδηά8 δαΐηρ ἃ 

᾿Βγθδοῖ οὗ [Ποῖγ Ῥγομη!8β6 δη σονοπϑηΐ, ἀπά 80 ἃ ἤϊ. 



410 ἈΌΜΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΠΠΙ. 

Οἰμοῖβ ρίνθ {πΠ6 ψογὰ ἃ πογα δρθοὶαὶ βρη ῆοδίίοπμ, 
Τηυβ Υ οἱἔ, Ταυΐον, δηὰ .48ρ18, γοηθὺ ἰ{, ἐηγαϊέἠημε- 
Ἠ685 απὰ αἰδοδοάϊοποο. Ατηϊθοη, ἐπιρίοῖψ. 1)τ. Μδο- 
Κηϊσῃς υπάεγβίδηϑ ἰὶ οὗ [6 ἀσηνίηρ ὕδδιδ ἐο δὲ ἐδὲ 

. Οἠγῖδές δῃᾷ πα {πη Κ8 {πΠ6 δον, ν᾽ ἤοθγο βυυῖ81}8 
1η6 ρατί οὗ (Π6 οδ]οοίογ, ϑιρροβεβ, [ὉΓ δγρυπθηΐ 
88 Κα, [πα ζ6508 15 {πΠ6 (γιθῖ, δῃά {πὶ ὮῚ5Β ονῆ 415- 
Ὀ6] 16 85 στοὴσ! Οτγοάδι Φυπάφὺβ ΑΡρ6]}]4, θη 6ρῸ. 
Οὐοπβιἀοειηρ {Π686 αἰδοογάδης!θβ, 1 ΤΠΔΥ ὃδ6 ῥγΟροῚ ἴο 
αἰίδηὰ ἴο τς ἱηϊογργοίδιοη οὗ τἢ6 Βδίηογβ δηὰ 
ατοοκ (οπιηοπίδίογβ. ΤΠ ΠΘορ ἢ ν]δςῖ (ἔτοπι ΟἸὨγγυϑβϑοϑβῖ.) 
{Ππ8 ρΑΓΆρΡἤἢΓαβ68: εἰ γὰρ ὃ Θεὸς δίκαιος ἐφάνη καὶ 
ἀληθὴς, ἐξ ὧν ἐγὼ παρανόμησα, λοιπὸν τι κρίνομαι, εἰς 
δόξαν Θεοῦ συντελέσας ; οὐ γὰρ ἄξιος εἰμὶ κατακρίσεως, 
ἀλλὰ στεφάνων μᾶλλον. Απά ἤδγα Β6 88 νϑγὺ ψ6]} 
Θχρ δηθὰ ἐπερίσσευσεν, ΜὮϊοἢ ΚΟρΡΡΘ β8ᾶγ8 185 ίος 
περισσοτερώς ἔνδοξος ἐγένετο, σοιῃράτηρ 4 (Υ. 8, 9. 
περισσεύει ἐν δόξη. ΤὮΘ νοῦ 4180 ὁσσυζβ ΜΙ δὴ εἰς 
(ο]]ονίης ἴῃ οῃ. ὅ, 15. 9 (ογ. 1, δ. Βιυῖ ἐλθγ ἰξ 
88 δῃ δοσυβδίϊνο οἵ ρϑύϑοη, Ποῖ οὗ ἐλίηησ, ἃ8 6ΓΘ. 

8. καὶ μὴ, καθὼς βλασφημούμεθα, ἕο. ὍΤΠΐβ 15. ὁΠ6 
οἵ [ἢο86 ραβϑϑαρθβ ἰῃ ψη σῇ 1ζ 18 ΘΑ516Υ ἴο ρδγοθίῖν 
(ἢ6 δοηδὸ ἱπέοηρα, ἰδ ἴο 68.840 }138} (δ 8686 ΟἿ 
ΔΏΥ Ῥτγοοῦ δγίϑίηρ οὐΐ οὗ ἰοριτδί6 σοῃϑίγισ!οη. 
Ομ ἰδῖηρ 15 σογίδιη, [δύ [Π6 ΑΡροϑβιί8 18 ϑρθακίηρ ἴῃ 
18 ΟἹΟῊ ῬΥΌΡΟΥ ρϑῦϑοη, δῃα [ἢδί (ἢ6 ΟΓΒ δ.ὸ τπηθδης 
88 Δ ἀηδι06}" ἐο ἐδ οὐ)θοοίίοη ρτθοθαϊηρσ.Ἐ. 10 18, ἴΠ- 
αἀ664, ποῖ ἃ γερθϊαγ γορὶγ. Ὀυΐ 18 τηρδηΐ, (ὈΥ .8 ἰΓΔΉΒ8Γ 
οὐ (η6 ἀψροέλεοεῖδ ἰηῖο {π6 ἐῤοδ͵5,) ἴο βΒονν {π6 ΔΈ Υ 
οὗ (Π6 ἰα8ι οδ]θοιοη, ὈΥ Ρυβηϊηρ 1 88 [ἈΓ' 85 1 ψ1}} 
5ο, δηά {1|ὼ8 ἀσϑίτογίηρς ψηδῖ {Ππ6 οὈ]Θοίου πηδϊη- 
ἰα]η6α :7 4. ἃ. ““Δηα Ψῇγ (ἤθη (καὶ) τῇδυ ποῖ τὉῦ6 (88 
61 85 γοι}) ἀο δνιὶ [δὶ ροοά τᾶὺ σοπγθ." Τ|Νβ 

Ἀ ΤΏ υβ ἰῖ ἰ8 σίνθῃ Ὀγ ΟἸδπ). ΑἸοχ. 88 δι) δ χδῃ}ρ]6 οὗ ἀνθυποφορά. 
{ 850 ΟἸΠιγγβοβί. 44, 1--“ὅ. Εἰ δὲ τοῦτο, εὑρεθήσεται τὸ ἄτοπον 

ἐκεῖνο, καὶ παρὰ πολλῶν περιφερόμενον, τὸ ἐκ τῶν κακῶν εἶναι .τὰ 
καλὰ, καὶ αἴτια τῶν καλῶν τὰ κακὰ" καὶ ἀνάγκη δὲ δυοῖν θάτερον, 
ἢ κολάθοντα ἄδικον φαίνεσθαι, ἣ μὴ κολάδοντα, ἀπὸ τῶν ἡμετέρων 
κακῶν ἔχειν τὰ νικητήρια" ἅπερ ἀμφότερα μὲν ὑπερβολῆς ἄτοπα. 
Δρα 80 ΤΠΟΟρὮγ]. 84, πε. ᾿ 
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Βδὸ 5 αὶ ΔΓ Ἰηοτθ οοΥγσοῖ νον οἱ {{π| β6π88 ἔπδῃ ἐπαΐ 
ἴδκοπ Ὀγ (βευμηθηϊυ5, ΟΠ] 5, δπαὶ δ΄᾽΄446, νῃο τἀπ- 
σαἰ {πὸ Ιηἰογγορσαίίοῃ, γοηάἀογίηρ: “ Υοῖ νὰ πγυϑί ποῖ 
ὧο, οὐ βάν {πᾶ ψ)͵ὸ πιὰν 40, 6Υ]}, {πδ΄ σοοῖ τδΥ 
οοϊηξ. Ἱπάερά 50} ἃ. 86η86 σαπποί δὲ οἸϊοϊ(οἃ 
τοῖα {π6 σψογάβ, ΗΠ οὰΣ ργαδΐ νοΐθῆσθ. Βοβί6β, ἰΐ 
ΜῺΒ δῇ Δἠδι067) ἐὸ αἩ οὐ)γοοίίοη, ποῖ δῆ ααηηοηϊοΉ, 
{παῖ Ραυ] ἰπίοηαθ. [15 ΠηρΟΒ81016 ἔογ τὴς ἰο δά- 
νογὶ (0 411 [6 νἀγουϑ τηοάθ8 οὗ ἱηϊογργοίδίϊοη δηᾶ 
ξοῃβίγασίϊοι ΨΏΙΟἢ ἢάνα θθθη Ῥγοροβαα, ἴογ ψῃϊο 1 
παισὶ Γέθ ἸῺ γΓοδάθὺ ἴὸ {π6 ΟΥΕΣΙ ϑδϑογὶ, Ρο θἶβ ὃγ- 
ΏΟΡ.; δηὰ 18 Ουτά. 1 Ψ}]} ΟἸΪΥ οὔδογνο (δδΐ, 1ῃ 
φα]ιβείηρ; {π6 οὐποέγιοίϊση, ἘΠ ὰ ὀχροάϊθηϊ ῥγοροβϑᾶ 
ὃγ Οτόϊῖ, δηὰ Γλιέἢογ, οἵ υππὶπρ (ΌΥ ἃ ογἱξοαὶ ἤοοιιδ 
Φοοιι8) μνὴ ἀπὰ ὅτι, Δηά ἰακίηρ {Π6πὶ ἴογ ὅτι μὴ, τοῖν ὃ 
15. ὉΓΓΘΓΙΥ ᾿πδάτῃϊβ5:}16. Ἐοβθημῃ. τοιηδυῖβ (Πδι ὅτι 18 
βοῖη διῖπι88 964 [Ὁγ ἐυὐἦν. Βαΐ (πὲ 15 4 (οἰ }}ν α- 
ἔεγδθηΐ οοπϑίγιοίοη. ΡΝ ὅτι ΠΟΙ ηρ ἱπητ 6 6] 6} ν 
αἴϊογ λέγειν 866 [8 ἴ0 δον ἐπ 8 1 ὈΘΙοΠρ ἴο ᾿ξ. Νονν 
ἵν 16. ΜῈ]1 Καονπ, {πΠαῦ δἴζου νεγὺβ οὗ βρβϑακίηρ, ὅσ. 
ὅτι ῖ6 οἴση τοἀιηάδης. Απηά οοτγίδιῃ, ίοο, 1 18 (ῃαΐ 
τι, (ἰοὴν,) τυϑὲ Ὀ6 τερϑδίθα ἔτοπὶ {π6 ρῥγεοθαϊηρ 
οἶδιιδ6. , 
- [χὰ ἀσιοἐηηΐηρ {πὸ οἴ ν ραγίβ οὗ {Π6 σοηϑιγυοίίοη 
{Π6 ἔψο πιοϑῦ γθρυϊα, δηὰ ἱπάθοα {ἢ 6 ΟΠΙΥ͂ Δ4Π|158]- 
016 πιρίοά8, ᾶγὸ (ἢ 6 [Ὁ] ον ηρ. 1581, ψι ἢ Ηδίηπι. 
Τἀπθοτοῖ, δηα οἴδογθ, ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἃ νογῦ ἰο καὶ μὴ, 
ἰΔκθὴ ουἽδξ οὗὁἩ [Π6 Ρδγθηιῃϑίϊοδὶ οἶδιιβ (48 18 Βοῃ16- 
{πῆ|οῖ ἀοη6 ἴῃ ΤὨυσγ ἀΙ 465), ἰ. 6. λέγομεν, οΥ λέξομεν, 
οΥ λέξωμεν. Απάα ἿΝ 18 δοπημοῃδί σσυηϊθηδηοεδα ὈΥ 
Μαῖί.9,6. Βυι 1ἴ ϑ6θηβ γδίῃοσ ἃ νοἱθπέ ρΓΟσΘαἼΓΟ, 
αηὰ γεῖ ἰδηἀ5 ΠΠ{{16 ἔο ΟἰΘαγ ὉΡ ΔΠῪ ἰδηρ. [{ δεθηις, 
1πάἀεοά, ἰο οὔδδΓ ἃ πιογὰ γέρυΐαγ δόσουηί οὗ ὅτι. Βυὺϊ 
ΠΟ Γρὰ]ὶ ἀϊδίου γοϑίβ ἰἤθσο. Βοβϑιθϑ, {Π18 πη 68 
(ἴτ6 ἀῤώ λοα μι νϑὰν ΡΙδοηαβδίο; δηα, δ ἰδϑί, ῥτοὸ- 
ἄυοθ8 8 [ὯΓ 1688 8014 0}6 86η86 ἰῃδη 1 ἴἤ6γ6 ΨΘΙΓΘ ΠΟ 
Βιθαυάιίίοη. ΤΠ πιοϑὲ ὀδοϊϊνα 56η56 18 ργοάᾳςοά, 
δηά (6 ᾿ἰραϑί νἱοθηςσθ ἄοπαο ἰο {πΠ6 σοῃϑίγαυς( 0, ὃγ 
Ἰηουάϊηρ ὅτε ἴῃ {Π6 ρᾶγθηίοβἰ8β, δηὰ (1 Εταβπ,.. 
Δα ῬαΑγδο.5) ἰγθδί!πρ 11 88 ἃ υϑυδ] τοἀυπάδποθ Δ ΕΓ 

νοῖ,. Υ΄. 2ῈΕ 
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[86 νϑγῦ8 οὗἁἉ βρθακίηρ. δοϊιοοίίρ., ἴοο, οὔβεγνϑϑ {πί 
1818 ραγί!ο]6 σδημῃοῖ, αῃά πεορὰ ποῖ, θ6 Ὄχρσεββθα 1}Ὼὴ 
ἰγδηῃβ ἰδίην, βίησα 1 8 γοοϊέαξίυα, πὰ ἰηά!ςαίο5 {Πδῖ 
ΔΟΉ16 οὐἤεν" ρεγδοπ᾿ 5 οτ 8 ΔΓ6 ΠΟῪ Ὀτουρσἧί ἰογαγά, 
ἠοῖ ἴΠ056 οὗ 6 Αροβϑίϊθ. Ὅῃδ6 βθῆβθ, ἔπ θη, οὗ {86 
Πδέθθες Ψ11 "6 1818: “Απά ψῃγ, [καὶ Ὀοίηρ 86]66- 
ἄνα, ογ καίΐτοι,] δί {Πϊ8 γαΐθ, ἸὩδΥ Ὡοΐ τ06 (88 ΜΘ ἃ16 
βἰδηἀδγοιιβὶΥ γερογίθα ἰο ἀο, ἀπ βοηβ 884Υὺ ἰμδί σα 
πιαϊπέαϊη) ἀο ον], (μαι ροοά τδυ σοηιθ." ὙΠΘΓΘ 
ΒΘΘΙἢ8 10 6 ἃ οὐΐπιαα ἴῃ βλασφημούμεθα, ποιεῖν, δηὰ 
λέγειν. Ἐογ Ὶ ψου]ὰ Ρ6 ἃ ργϑδίδθγ ογίπηδ ἴο πιαϊπέαξε 
Βιοἢ ἃ ἀοοίγ 6 ἰῃ ργίποὶρίο, ἰδ ἴο δοῖ Ὡροῇ 1ἰ 18. 
Ρτϑοίίςθ. δ01, 82. μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συν- 
ἐνδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι. Απά ἰδυ8 δ] υϑί, ΒΕΙ], 
(δῖ. ρ. 6. Ηδῶς ρείῃηο ρδυϊδίίπλ. ογθβοθγθ, ἐμέογάμης 
υἱπαϊοαγὶ.Ἐ 
ΤΌ ἀῦονϑ, ψῇϊοῇ 15, 1 Βο] να, (Π6 ἰγθ σοὨβίγιο- 

(Οἢ Δη4 56η86, νΜγ)ὰ8 ρΑΓΕΪΥ δἀορίοα ὈΥ Ζεραι, ῬΙβοϑίογ, 
δηά (ΕἸ δὰ ποῦ τη !ϑία Κ6η) Ὁ. 16 φαυὶγ ατγοοκ (οι- 
ΤηΘηΐδίοτυϑ ; 8ἃ8 8.80 (1 ἢη4) ὈγῪ ΟἴοΙ ὰ8, πο νΟΓῪ 
Ὑ76}1 ρᾶγαρἢγαβ868 {μ18 : ““ [20 ΟἰΓ Ποη Ῥοί 8 ΟἸΠΙΠΟ 
[λοϊθηάα βυπί τηδΐα, οὖ ἀηΔ46 ονϑηΐϊδηΐς ὈΟΏΔ,᾽" 1. 6. 
αἱ ρ]οτία ἀϊνὶπα οᾶ γαίϊίοῃβ 1Ππ8ἰγϑίαγ.᾽ 

11} τοϑροοῖ ἰο (6 δεπέϊπιοπέ 1.56], 10 18. ΘΟΏΒ1- 
ἀογοὰ ὃγ Ὑ οἱ 838 ρσγονοσυ:αὶ. Βαϊ ἐδαὲ ἢ6 88 ποί 
Ρτγονβά: ἴον (6 ἀϊοῖ Πα ᾳιοίο8, μὴ τὸ κακὸν τῷ κακῷ 
ἰώ, 185 46 οὗ δηοίμεν κιπά, δηὰ τρθγαὶν βιρηιῆρβ, 
“4 4ο ποῖ γθηάδγ ὑδα νοσγβθ." 

ΕἰηδΙγ, 11 18 ΡΓΟΡΘΓ ἰο οπαυΐσα ᾿ηΐο Νῆδί 18 τηθᾶπί 
ὈΥ {δ6 τινες. ΟἸγγϑβοϑί., δῃά οἵμογ σύθοὶς Οομπιηθη- 
ἰδίογβ, δ ἐδ Οτϑοῖ, ἴ. 6. {πΠ6 σ΄ ηέϊίοδ. Βυί αἰ]πγοβῖ 
84}1 τπηοάοθσγη (Ομ πηθηίδίοσβ ἤχ ὕροη (Π6 υθιυ5, 8δηά, 
88 1Ὁ 8661η8, Μ|ΙΠΠ τογα ῬτΟ Δ Πγ. Βυΐ 1 866 ῃο 
Τοάβοὴ ψῆν Ὀοίῃ ἢγυροίμαβθβ τυ ποῖ Ὀ6 δάμη θα. 
Βοῖὰ (ἢ6 ὁν8 δηά (σθηΐ]85 σις πωραΐα [6 ἀοο- 

ἘΞ ΤῸ 48 Ὀδθὴ νγ6}} οὐβϑεῦνθα ὈΥ ἃ πιοβὶ δοιιῖϊα δηὰ οὐ βίη] τυγιογ: 
“1.85 Ῥϑββίοῃϑ ἀδσερ]όεθβ ᾿ηβϑριγεηΐ 168 πιδυυναῖθοϑ δοίΐοῃΒ: Ὠι818 168 
τηϑυναὶβαβ τηλχὶ Πη68 σΟΓΓΕροηΐ [ἃ Γαϊβοη πηδηγε, οἴ η6 ἰλἰδδεηΐ Ρ} 5 
ἀδ6 Γεβϑοῖιγοθ ΡΟῸΓ Γενθηὶϊγ δὰ ὑἱοη." Βουξθεδι, Νουν, Ηε]οΐδ, 
το]. 1. Ρ. 98, | 
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ἰγτῖπο ἰο Λάμ], [πβουρὴ δδοῖ οὐ αἰβδγοηὶ ῥειης 65. 
Τη6 Ο΄ϑηέϊεος (ἃ8 (Ἡγγϑβοβί. οὔβθγνθβ) ὈῪ (ἢ6 τηϊδυῖ- 
ἀογβίδηίηρ, οΥ Ρογνοιϑίοη οὗ ἰἢ6 Αροϑβι]θ᾽ 8 ψογάήϑβ.. 
(αχ. ρῖ. ὅπου ἐπλεόνασεν, ὅζ6. τυΐθ 8 δὶπ αδομπάρα, 
ἐμογρε ἀϊά Οαγαοθ ηιμοῖ πιοῦθ αδομηά,) ἀτανὶῃρ (86 
σοΠοἸ 8Ιοη δεῖ κακίας ἔχεσθαι, ἵνα ἀπολαύσωμεν ἀγαθών. 
ΤΗουρῇ Ραυ], ἰο ργανθηΐ ΔΥ͂ Ἰηΐδγθηςσθ, δα δάάεα: 
“Πδῖ, 81|4}} ψα ΓαπΊδῖη 1ἢ 5ϊη, ἰπαΐ ρίδοθ ΠΊΔΥ 
δρουηα  Οοἀ ἔοτθι." Απά 88 ἰο {π6 ὠδιυ5, {Π6 γ᾽ 
᾿Ἰπἀ 664 πρῃϊ, 6 ΠΊΔΥ ΒΊΡΡΟΞΒΘ, ρεγνογίὶ {Π6 ΑΡροϑβί16᾽ 5 
ΟΓΒ [ἢ [Π6 58Π|6 Τ]ΔΠΏΘΓ; Ὀαῦ {π6 Ὀοίξογ 1] η64 
νοὶ ὰ (48 Βοβθϑιηι. βυρρεοδβίβ) ὁ νὸν {πὶ Ραδὺ] 
ψγἃ5 υδἷηρ δαά πιφαηα (ν12. [ἢ6 ἀεδδίγυσίίοη οὗ [6 
δεν 8ῃ το] ριοῦ) ἴο ἰδίῃ ἃ σοοά οηπά, ἱ. 6. Ὀγίηρ 
δθουξ τΠ6 σοηνογβίοη οὗ 186 (Π η{1|65 ἔγοπι δίῃ δίβῃ 
δΔηα ρΡοϊγι ἢ οίβιῃ (ο {Π6 "ε]16Γ οὗἉ {Π6 οηδ ἔγτιια αοἀ.᾽. 

8. ὧν τὸ κρίμα ἔνδικον. Ἐταβη). Δηα Οτοῖ. ΓΙ ρΠΕΪΥ 
τοιηαγκ, [ἢδὶ ἰῃ6 ΑΡοϑ]6 ἀοαδβ ποῦ {π1ηΚ 1{ ψογίῃ ἢ15 
ΨὮ16 ἴο δηΐεγ ἰηΐο ἃ γεξμέαξϊοη οἵ [18 σα απηην ; 
7υ8ῖ 88 ἃ Ψ|86 ἀϊβρυίδης ἄοθ8 οΐ σἤοοβθ ἴο ΔΒΓ 
αἰΐ οὈ]δοίοη5, θὰϊ ἀ68Ρ1808 δοιηθ. ἀπά 848 (ἢ οὔ-᾿ 
Ἰδοιίοη δὰ δυίβθη γαῖῃοῦ ἔγοπὶ {Π6 τ Γαρσοβθηϊδιϊοη 
{πη (ἢ 6 ΠλΙΒαρργθηβίοῃ οἵ [18 ψογά8, ἢ ἐπουρῇΐ 
1ξ Θδῃουρῇ ἴο Πο]ά 1ἴ ουΐ ἰο ἀοίοβίδιοη αϑ α οσαἰμηιην,. 
δηἃ Ποίς6 1[ἢ6 ἀν} δοσοιπία ]Θη 688 (ἢ 086 ΔῪ τἢ- 
ἀδγ νῇῃο ἀἰββθπιηδίβα 1. 

ΤΠ6 ψογάβ ὧν τὺ κρίμα ἔνδικον ἔστι ἅτ Μ6]] 6Χ- 
Ρἰδἰηθαὰ Ὀγ ΟΠ γυϑβοϑί., δίκην δώσουσι. ΕὉΓ, ἃ8 6 8Γ- 
5.68, ἢ (Π6Υ ἀο ψῇἢδῇ 15 ἀδβογνίηρ οὐ ριυιβῃπηθηί, 10 
18 ΡΙδίη (ΠοΥ ἤανθ βπηθά; 16 {ποὺ Μη] Ὀδ 108Έ}γ. 
Ρυμπηίβῃρα, [{ 15 ρΙαϊη {πδΐ {Ποἷγ δοσυβαίοη 18. τη]1|5[. 
6 τηδυύ, ἤονανοῖ, Β:ΠΊ|ΡῚΥ σΟΠΒΙΔΟΣ. {π6Ὸ ψοΟγβ8 885 ἃ 
ϑοπέεπέίϊα ργωρηαηϑ, ἱποϊπάϊηρ {πΠ6 86η86 οἵ ἔϊοο 
οἰαυβθ8, 4. ἀ. ““ΤΠΕΥ Ψ11 θ6 Ὀτοιρῇῃξς ἰο δη δὝοσοιηῖΐ 
ἔοσ {Π|158, δηα δ6 }50}07 σοη ἀοριηηθα :᾿ 1. 6. (485 Τῆθο- 
ΡὮΥ]. ἜΧρ δ η8.) δικαίως κολασθήσονται. 

Ἰγοιι {Π686 ψογάβ, )οαατγιαρο τΡΏΓΠΥ {Π}ῺΚ5 10 18 

ἘΠῚ οαπηοῖ 8οοεάδ ἴο {86 ορίηἰοῃ οὔ ἀτοιΐι δπὰ Μίδοκηϊρῃηῖ, (Πθς 
(ἢ 8 19 ἃ βοσῖ οὗ ργόρὭθου οὗ ἴμ6 ἀεβιγιιοιίοη ἀπά αἰβρογθίοη οὗ (ἢ8 
δεν. 

φ εῷ 



420 ΒΌΜΑΝΒ, ΟΗᾺΑΡ, 11. 

πρ] 164 {παὶ {6 γΘ ἅγα σοσγίδίπ σῦ]68 ψῇῃϊο αοά ἢδ5 
Ἰαϊα ἄονῃ ἔοσγ υ8, ἀϊϑοροάϊοηςσο ἴο ψπςοῇ, ἽΝ 18 - 
αἰπαῦ ]6 οἰγου ηϑίδῃ 68, 15 ΠῚ ΘΓΒΑΙΥ ἃ ΤΏΟΓΔ] 6] ; αν θη 
{βουρῇ [86 ρογίοη οἵ ροοά ἀγβϑίηρ' ἴτοται (ἤθηςα (0 ΟἿΓ 
ἔε]]ον-ογοδίγὸβ 58Π0 0] Ὀ6 στοδίοσ (ἤδη {Πδὲ ΔΓΙΒΙΠρ' 
ἔγοτι ουβογνίηρ {Π056 ΓΤ] 68. Ὁ ὃς ΕῸΓ 17 {818 (88 γ5 Π6) 
6 ποί δΙονϑά, ἰῃθγσα οδὴ 6 ἢο βῃϑδάσν οἵ ἔοσγοθ ἴῃ 
[πΠ6 Αροβι16΄ 5 σοῃοϊυβίοη." Απιμοη, ἴοο, 88 ἴΠ6 
ΤΟ] ον ίηρ; ἸυἀἸ οἴου! τοιηλγ8 : “ Ὠ]οϊογαπι νεηΐδη οἱ 
6] οἰ 8118 πιοηΐ ἴῃ τη] 8 οογγθοίἃ οἰ ΓΘΟυΡΘ- 
Τα ἀδ βϑρεῖι Εὐνδηροί!πι οἴἶδγὶ ρεσσδίογὶ οὐΐν]8; ΓΘ- 
Ρδγϑίϊο ἰδπιθη 1Π]} 1718, Δάθοφας οἱ οἰηθηάδίο δηϊπιὶ 
δὰ ργβίεγι, πο. [υζαγί ἰδ ροσίδ νι οἰ881{π61η68 τεΐδ- 
Το Δ οδῖ. Θυύδγδ ΘΓΡΌΓΘΩΣ Δ] ηΐ ΡΘΓΏΙΟΙ οδ᾽ β8: τη τη, 4ἱ 
Ῥεοοαίο ἱπάἀυϊροηίοδ δα ρταιδπ) ἀἰνίηαπι σοηβιρίαηΐ, 
Ὁ 5οἷα 7113{1{185 εἴ βαπο {318 ΠΟΓΠῚἃ Βεα 6 Πη48 ογδί." 

Ι ρα α δά, {παῦ 10 ττὰ8 80 τη σῇ {Π6 τῆογο π6665- 
ΒΑΙῪ ἴογ (ἢ6 Αροβί8 ἴο βίγοηρὶγ δηΐογοα (ἢ 8 τη δχῖπι, 
βίησ6 {Π6 ἀδῆρογοι8 ργηςὶρ] 6 ἰῃ αυσϑίοη νγῶβ δοίθὰ 
ὌΡοπ Ροϊῇ ὈΥῪ ρῥγιθβϑίβ, ΡΠ οβορῆογβ, δηα ΡΟ ΠΟ 887 
οἵ δηοίθηΐ {1π|68, δΔηα 18 8{1}} ὈῪ βιιοἢ γα ρ  οὨ 818. 88 
μᾶγθ [0 πηδιίπἰδίη ἱηνοίοσαίθ ουΓΟΥ, ΟΓὁΎ Βυρρογί ργοβϑ 
ΠπηΡροΟΒίαΓθ. 

9. τί οὖν προεχόμεθα ; Τα ρογίίοη οὗἉ [ἢ]5 ΟΒαρίογ, 
ἔγομῃ {6 ργθϑθηΐ ΨΥ γΓ86 [0 ν6γ. 190., 15. Δ. ΟΌ ΒΥ ΠΟΏ- 
Β4ογρα ὃν (οτηπιθηίδίοσβ. (τ 8 ἤθγ ΓΘΟΟΡΏΪΖΟΒ 
ἃ 7ουνἦ, οὐγοοίίον, ὈὉΥ π Ὠϊοΐ τπΠ6 ΑΡοβῖ]6 ρᾶνθβ [Π6 
ΜΑΥ ἴογ ἃ τοΐυγη (ο {Π6 8ι0)6σὲ οὗὁἩ (πΠ6 ρῬγθοθάϊηρ; 
οπαρίεσ. ϑομοοίίρ. {πη Κ8 {Π6 ΓΘ ΠΟῚ ΟΟΙ ΘΠ ς 68 ἃ 
βοοοπά ραγί οὗ [6 ἀ!ργοβϑίοη, ἴῃ τ πο ἢ (Π6 Αροβέ6 
Ῥίον (δὶ {868 068 ἢδνθα Ὧ0 ΡὈγθι πο π σα ΟΥΟΣ 
ἔμ (σθῃι1168.}50 Μοβι (ὐοτιτηθηίδίογβ (48 ΚορΡΡρο δῃηά 

π 80 Βρ. δδῃηάεγβοη ἂρ. Ὠ. Ὅν], “Ἅ ΤῊϊδ (680 168 186 ἴπΑὲὶ Ω0 ᾿Γ6- 
ἰοηϑίοη οὗ ἀοϊηρ' ἐνὶ! ἔογ αοαβ φίοσυ, ἴο ἃ ζοοά εηά, Οὐ Δ οἴμοι 
οοἴουν ννμδίδοανεσ, σϑῃ θχοιδα (ἤοθα (ῃδὶ ργεβυῃια ἴο “ 40 6ν]]};" Ὀυζ 
{ππαἴ 51}}} [Π6 αν (μαῖ {ΠΕΥ ἀ0 18 ἀδιηηδῦϊο, δηὰ ἰΐ 18 Ὀὰϊ “7.81 τὰῖῖἢ 
Οοά ἴο γϑηθογ “ ἀδιηηδί!οη᾽ ἴο [Πμαϑγ ἴον ἰἴ.᾽" 

1 80 [ἡνγ, 1. 2, 82, δι μὲσ δι, 26 ἱπίφμα ΤεΟΟὨ Ομ ἄδτα 
αἰνίΔ[ἰ 6586. ( 

ΣΖ “Απάὰ (δίβ (88 γγ5 [6 } γ88 ΨΟΣῪ ὨΘΟΘΘΘΆΤΥ, δίηοα δυο ἢ ν2ῺῊ8 {86 
Ῥχίάς οὗ ἴῃς Φε 88 υδλο ὰ 1μαΐ, ὑυεοδιδε μον εγα (ἢ6 ρεορὶς οὗ 
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Βλο5.), βυρροβα ἃ σοίυγῃ ἔγοπῃ (6 ἀϊρστγοβδίοη ἰὸ (Π 6 
Β0]6οῖ Ὀείοτα ἰτοδίθα οὗ ἴῃ (ῆδρ. 4., ὨβηΊογ, {πᾶΐ 
Ποῖ ΟἿΪΥ {πΠ6 Ἠδαίπθηβ, Ὀὰϊ (ἢ 6 96 }}8, ΠΝ, ΠῚ 1:7} 
Ρυϑῃμγθηΐς ἴσο (οά ἴον {Π6 5ίῃ8β σοῃμημίοα ἢ 
16 π|. ““Απάᾶὰ (1445 Κορρ6) ψῆδι (ῃ6 Αροβι!θ 84, 
ἴη (ἢ 6 ἢ ΠΕ ΟΠαρίογ, ργοιηϊβοα ἔτοσπη (ἢ 6 τηδη- 
Π6Γ8 οἵ Π6 Φεν5 οὗ [ἢδἰ ἀρθ. 6 ἢοΝ βΏΔΙΥ (ἴῃ δο- 
σοι οἀδίοη ἰὼ ἢ᾽8 Ψονιδὰ τοδάθγβ) σοηῆγιβ ὈΥ͂ 
Ρᾶ58ᾶρ65 οὔ [Π6 ΟἹά ᾿Ταβίαπηοηι." Μγ. Το [ΔΚ68 
{π6 ἰο] ον ηρ νιον οὗ (Π6 β0}]6οῖ. “« Ηανίηρ, ἰη (8 
δῖχ ἔογθροίηρ νϑῦβ68, }υ8{1Π6 ἃ (ῃ6 ἰγυἢ οἵ ἀοά, ποῦς 
θη άϊηρσ ἢ15 οδϑίϊηρ ΟΥ̓ Ἴδα 96 νν8, δηὰ ν]ηαϊοδίοά 
(ῃς6 ᾿ἀοοίγ!πα οὗ στάοο δρδίηβὲ (6 οἂν}}8 οὗ [Π6 968, 
ἩὨΙσοὮ ὑνο Ομ] οίοἢ8 οἵἁ ἐπ 6 1γ8 οδίηθ πδίιγα ἢν 1 ἢ 18 
ΨΑΥ, [6 ΑΡοΒε]6 ἔα 68 ὉΡ ἢθῦθ ἀρδίῃ [86 Ψ6᾽ν8 4.168» 
(ἰοἢ ργοροββά, νϑγ. 1., δηὰ Ὀγζθ8 1 Ποιηό ἰο [Π6 σΑ86 
1ῃ Ὠδηά." ᾿ 

ΤῊ18 1αϑ8ὲ ΟΡ ΠΙΟῚ 15 σοηῆγπιοα ὈΥ̓ ΤΠΘοΟΡἢγ]δοῦ 
(ργοραῦὶγ ἴτοπι (ΟΠ γγϑβοβί. ; ἐπουρὰ ἴῃ ΗοΙΏΪΥ Ομ 
(18 ῬΟΓΓΙΟΏ 566ΠῚ8 ἴο ἢᾶνα ὕδθη ἰοβῖ, θνθῇ 1ὴ (8 
τ[τὴ6 οἵ ΤΠ ροάοτοῖΐ, βίποθ ἢ6 τηακοϑ η0 τηρηίΐοη οἵ 11). 
“ς Τῆς Αροϑ]6 (8αγ8 6) αἴϊζογ μανίηρ δείογε βαὶᾷ 
{παι (Π6 ον ἢδνα δοῖθ ῬγθιθΏθης6, ΟΥ̓ Β6ίη 
οηἰεαδίοα ψΠ (ἢ αν, ΠΟῪ 5ποννβ (διέ {Π6Υ Πᾶνα 
ΠΟ ἀἀνδηΐδρο 85 [ἌΓ 8ἃ5 σοῃγοθγηβ ἰποὶγ αοζίοπβ. ΕῸΓ 
{πο88 ψῆοὸ ἀο ποΐ ρῥγθβεῖνθ ψῆδί 18 σοι [6 ἰο 
1Π61}, ἃ γτδίῃοσγ σθηϑυγαθ]α οὐ ἰῃαί δοοσυηΐ. 80 
{πδΐ που ρὴ τΠ6Ὺ Δα 8ΒοΠ6 ὈΓΘ- ΘΙ ΏΘΏςΘ, ἸΠΔϑμηυςἢ 
88 Π6Ὺ 6 Γ6 οἰβοίρα ΟΥ̓ (ἀοὰ ἴον ραγίουϊαγ ἐπεὶ πμιὸς 
γεῖ, Βη06 Ὀγ (θῖν ΟὟ δοίοηβ μον ἀϊδῃοπουγοά 
(Οοά ψ8ο ποηῃουγοα δηα ομοβϑα ἐδθπ), Ὡοΐ ΟὨΪΥ" Π8ά 
(ΒΕΥ πο ρστουῃά οὗ ϑσερογιογὶέψ, Ὀὰΐ {ΠΥ ταῖμον 46- 
Βούνϑά οϑηβυγο." 

Ης φγοοδεάβ ἰο ὴ ψμρ τί οὖν προεχόμεθα ὉΥ ἔχομεν τι πλεῖον, 
καὶ προέχομεν, καὶ εὑδοκιμοῦμεν. “ΓὨΐδ ἰηἰοΥρΡΓΘΙδΙΙΟῊ 15 αἷδο ἔοι πά, 
δοσοεηραηϊοθαὰ νἱτῇ γεν ἐπονενμείοη, ἷη (Εξουϊηθη., δπὰ 18 βυρ- 
Ῥοτίοἀ Ὀγ Τμεοάοτσῖ, το οχρίϑϊμα ἰΐ τέ οὖν κατέχομεν περισσόν. 
ΤῊ δηϊ αυϊ οὔ {ὴ58 ἰπιογρτοίαϊϊοι ἰθ τοδηϊοοιὶ, ἔγροξη ἐϊθ δοίη; 
ΡέΟέΟόσ.ῆ“Μ πο “ΞΟ πον σι... Φᾳῃᾳφ ΠΟΙ πο π““ΠΠ πΠΠ  ππονομΩΣ 

Οοά, {μεν ἀεδδρίϑεα 411 οἴ Ὲὺ παίΐοηϑ, ευθὴ (6 Οβθῃ]εθ οοηνεσίθε ἴο 
ΟἸἾγΙ δ ΔΗ; 88 15 Ὁβρθοΐδ! ν Ὄχοιηρ! βοὰ Ὁ (πον Ὀεϑίονηρ ΟὨ 
[Π6Ώ, 88 ἰζ γγεῖε κατ᾽ ἐξοχὴν, (6 ςοπίι 611 008 Ὠδτης οὗἉ δ᾽ εγ8.." 
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οὐρα ἴῃ Ἤδοπια οὗ {πε τπηοβὶ δηϊοπὶ Μ538. απὰ ϑενογαὶ ἔβδίεγθ, [ἰ ἴδ 
αἶβο δήορίεα ὈΥ {ἴα ϑγγ. δηἀ δοπια οἴδεν γεγθίοηθ, δπὰ ἴμογε ἴβ πὸ 
ἄουδιὲ Ὀυϊ τπαὶ ἴὶ 15 τῆς ἔγιιθ θα. ϑὅϑοπιθ, ῃονδνοσ, ἰδκα ὄἽχοορίϊοῃ 
ἴο ἴ{, οὐ πα ρστουπὰ {Παὶ [ἢ]8 βθηβθ, (ῃβουρὴ σοπιπηση ἴῃ ἴῃ αοέξηε, 
ἷδ Ω0 ΨἜοτα ἔουπαᾶ ἴῃ {πὸ τη! ἀΪα νοῖοο. Ῥουα {πὶ νὰ πδὰ ῶο 
δτεδίον αἰ βηου ἶεθ ὑπαὶ {π|8 ἴο ἐποουηῖογ ἢ ΘΌΓΕΪΥ ἴπῸ Αροβίϊε δ 
δίγ]α, ζῃ ἃ ἰῃοιιβδηὰᾶ οἵαν ᾿ἰπβίδῃςθβ, γθοθθϑ 85 ἔὩγ 848 (8 ἔγοϊῃ (86 
ηότηια ἰοφιιπαϊ, αηὰ ὨοΓα {(ἰν8 5σθῆδα οὗ (6 τηϊάἀΐα νοῦ ϑϑείηϑ Γ6- 
αυϊγεά ὈΥ {Π6 σοηϊοχῖ. ΕῸΓ ἰξ ννὰὲ (δε προεχόμεθα ἴῃ 80γ ΟἾΠΕΥ͂ 
ὙΆΥ ὙὙΟ6 ριΐῃ ΠΟ ἰο ογΪ6 βεηδθ. ΕΓ, ἔογ ἱηϑίδηςε, υνἱῖἢ Ηδιηϑίεσῃι - 
δῖ1ι15, Κορρα, δηά 76480}]18, τνα δβϑείρῃ ἴο προέχεσθαι ἴα δεῆϑ8ε »γαίε- 
γῖγο, ρταίοπάεξτο, να ταυβῖ, τυ ἢ Κορρα, τλδ κα δὴ ὑπδυϊῃοῦΖοα 8110 Γ- 
διίοῃ ἴῃ ἴῃ6 ξο ον ΐηρ; ννογδ, Αηὰ 1ξ, ννῖι ἢ Ῥ͵οἴ8., ννα ἴἍΚ6 προεχ- 
88 ἃ ραϑοῖνα νεγῦ, ἐλπὶς, τπουρὴ δυρροτίοα ΟΥ̓ ὑδᾶρσε, γΥ͵6 1485. ἃ νεΓΥ 
Ἰλῃ)6 δθῆδθ. [ϊἰ 18 {γι} τειηαγκοὰ Ὁγ Μυ. [οοῖκε, ἰδ ΤΏΟΓα νγ88 πῸ- 
«Ὠΐηρ; ἰῃ (Π6 Αροϑῖϊθ᾽ 8 γϑυλαυκβ ἔγοπ νν ῃϊοἢ δὴγ σιροτὶοτὶἐῳ οὐ ἴα 
ναγὶ οὗ (6 σης }}ε8 οουὰ ὃς ἰηξεγγεα, γεῖβ. τηὶριἢῖ, ἰράθο, ἢανα 
ποι σδα, 88 δὴ δ ΠΟΥ ἔον 19 ἱπιογργοίδιίοη, (Πδὶ ἰδ τνᾶ8 ῬΓΟΌΔΟΪ 
ΒΕΡρογίθα ὈΥ͂ δοπιθ δηοίδης αγθεῖς ΕδίΠογβ, δίπος ἰΐ 8 ἔοιπαὰ ἴῃ 
(Ἰευμπγεηΐυ8. ““ ΤῊ 5 ρα88δρῈ (58 γ8 ἢ6) δάιτηϊῖβ οὗ ἴννο γεδαϊηρθ δπὰ 
ἴνο τηοάε8 οὗἉ ἱπίογρτείαςου ; οπα (ἰ. 6. [Π8 οπῈ δδονα πηεηϊ! οη δ) 
88 οοηγΐηρ; ἔγοπι ἴῃ6 Ψεῖνβ, τί οὖν προεχόμεθα ; ΜΏΙοΝ δἰ. ἔθο τί 
προέχομεν, καὶ τι ἑἐκερδήσομεν, προκριθέντες τῶν ἀκριβίστων, ἴο 
Ὁ Ιοἢ (Π6 ΘΏΒΥΓΟΓ ἷ8, οὗ πάντως, ἷ. 6. οὐκ ἐκ παντὸς πρώτου κέρδος 
ὑμῖν τοῦτο. ἘῸΓ ἴποϑε ῆο αν ἢοΐ ργεβϑεγνθα υνἢδὶ 18 σοπητα ες 
10 1Π 6} οαγΘ, αν ΠῸ ργϑεθιηίηεηςθ, θυϊ ΓΑΙΠΕΓ στοδίεν σοηαθη))ᾶ- 
το. Ο πε οἰπον Ὠδηά, ἰδ ννὲ ροΐηϊ τί οὖν ; προεχομέθα ; ἰϊ τηιϊιοῖ 
6 δρροβθοαὰ 48 δὴ ἰηϊεγγορειίοη ἤτοτῃ (ἢ Θεηπέϊέα ὀπτὶμεέσπε, δηΐ 
προεχ. Ὁδ ἴάκαη ἴῃ ἴῃθ δθῆβθ, Ὑν ἢ (8 8686 : “ ας {Π60  ἐλδὺ 
ανα Ὀδεη ργοίεγγει, δῃὰ τῦ8 ΔΓ ρϑβϑε Ὁγ. ἮΥμοῖα ἰδ (6 )υδι16 6 οὗ 
οὐδ Το νοῦ Ῥαὺ] δηϑινεῖβ οὐ πάντως, ἷ. 6. μὴ γένοιτο, ὃψ πο 
ΠἼ6αη4, μὴ κατορθώσαντες μὲν, ὑπαίτιοί εἰσιν, ὥσπερ καὶ ὑμεῖς μὴ 
᾿κατορθώσαντετ᾽ κατορθωσάντων δὲ ἑκατέρων, ἴση ἡ σωτηρία, ὥστε οὗ 
προέχεσθε." Βυῖ (8 Ἰηϊεγργοϊαιοη, [δου ρ ἢ ρθη ΟΌ 8}. δυρρογίεα, 
15. ἰοἴα }} Υ ἀπευρρογίεα ὈΥ ἴδ οοηΐεχί. ϑιοἢ) ἃ οΠδηρα οὗ ρεζϑοη 8.8 
ἦϊ βΌρροθδεϑ, ἡγοῦ] Ὀ6 τηνγαγγδηίδοϊθ Α8 ἴο ἴΠπ ρυποέμαέίοη, Μτ. 
5246 τηδἰηἰδί 5 (δὶ οη6 ποῖδ οὗἉ ἰῃςεΥΓορ 0 (Παιηθῖυ, δῇῖοὺ προε- 
χύμεθαλ) ἰδ δυβῆςίοηῖ. Ὑτυσ, [ἰ ἐδ δυοϊεοῖ, Δηά ὯΟ ΤηΟΓ6 ἐδ ὑκ 836- 
Σηἰ(6] ἀεσοοταὶϊπρ ἰο ἐδ ἱπέετργείαίϊοπ υἱεῖ (ἴῃ οομητοῦ τὴ ἢ τὴγ- 
δε] ἢ ἠδ αἀὐομίς. Βυὶ δοοοτήϊηρ ἴο (δε ἰηϊεσρτγείαιίοη οὗ (υαπΊεη., 
ΟΥ (παῖ οἵ ΚΥγείβΒ. οὐ Μδοκηϊρμῖ, οὐ (Παὶϊ οἵ οὔ Επρ 5} ΓΔ: Β]δίοσβ, 
ἔσο υἱδ δὲ ποοοβδατψ. πὰ 80 δε θι8., ννῇΟ ΓΘ 615 : “ αιὰ ἰρίτν } 
Ὠυτ αὐἱὰ ᾿γα ρθη} 0118 ΠαΌσμυ5 ὃ δεῖ}, πὰ ΠπῈ ΘΓ ῥγεοβίδηγιβ ρα ης!- 
᾿θὺ8 ὃ 0110 πιο ε᾿ 88 ἐξ ἴμ6 ννογάβ γνεγε, τί οὖν ; προεχόμεθά τί; 
οὗ πάντως, ΟΥ 88 ἰἔ πα [πουρὶ [86 τε τη σι θ6 δυρρίθα. Απηὰ {}ι|8 ἰ5 
ἙΟΥΔΙΠΪΥ τηοϑί βυϊαῦ]Ὲ ἴο ἴΠ6 οὗ πάντως. 1 νου]ά, (δ, Γαομοσ, 
““νὐαῖ (ἤδη αν τ 80 ρτουηά οὗἉὨ ΒβοΣ ΟΥ̓ δ Ις 18 τίσ εἶν 
ΓΘ γα ὑγ Βοδθηπι., (μδ΄ προεχ. ἸΟΓΟ ΓΕΕΣΒ ἴ0 τηοΓδ] Ἔχοαϊϊθηςε. 

9. οὐ πάντως. ΤῊ]5 18 γτοηἠεγοα ὈῪ οὺγ ΕρΊ] 5ἢ 
ἰγΔηϑ]δίουβ, “πο, ἰῇ 0 Ψ0]586 ; ὃγ Ποάάκτ. δὰ Μδςκ., 
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“«ηοΐ εἱ 8}. ἘΒυΐ 1 ταῖδοῦ βρη ῆθ8, “πο, σογίδι η]ν : 
σογίδιηϊν ποῖ. ΤὨ18 ἔογηγυ]δ 18 γάσγα τη [6 (Ἰβϑίοαὶ 
ὙΣΙοΓβ, θυ 8Δῃ ΘΧϑηΊρΪα 15 δἀἀυςοα Ὀγ  εἴ8. ἔτγοπι 
ΤΗΘορἢγ. (. Ρ. 6, Φ5. ποιεῖ γὰρ οὐ πάντως, ἀλλ᾽ ἐὰν 
οὐλή τις ἦν ὑπόκαυστος, ἰο ψῃΐϊοῇ [ 14, το Βυάδι5, 
Ατιβίοί. Μεί. οὐ γὰρ πάντως, δεγεἶν ποέ. Ηδ δαάπορβ 
Οἶδα δχαιηρίθβ αἰ8ο ἔτοιη Αγίβίοί. δῃὰ Ετσερογιυ8. 
Απά 80 οὐ πάντως 15 υϑοα ὈΥ 1ῃ6 ΔΙίίς ψΓΈΘΓΒ, 89 
Χαηορῖ. (ἴοοη. 7, 1. Οχτοί. ψ858 ἰῃογθίοιθ σοπ}» 
ΡἰοίθΥ το ϊβίδικθη 1ῃ 1ηἰογργοίίηρ 1ἴ, “ 864 ΠΟῚ ΡΣ 
οπληἶ8." Β6Ζα, Ριβϑοδί., δἂπα (1458, ϑἂν ἰἢθ {{π6 
86η86, δρυΐ ΠΟΥ ΜΈΓ ψγοηρ᾽ ἰῃ βυρροβίηρ [Ὁ ἴο Ρ6 ρυΐ 
ἴον πάντως οὐ, ΜὨΙϊσΝ σου πού ΡῈ ατροκ. θη᾿ 
Ραγίο 168, οἰ μοῦ ᾿ἸηἰΘΏϑινα ΟΥ τγϑϑίγιοῦνα, ἀγα υηϊζοιὶ 
ψΠΠ οὐ (ἀαυϊναϊοης ἴο οὐ η0), [ΠΟῪ ἃγο 1νΑΡΙΔΌΪΥ 
Ρἰδορα αὐέεν' [ῃ6 οὐ; 88 οὐ γὰρ που, οὐ δῆτα, οὐ θῆν, οὐ 
μὰ, οὐ μὴν, οὐ δήπου, οὐ πάνυ, Χρη. Μοπι, 1, 4,, 14. δηὰ 
(ςοη. 7,1. δοῖηθ Οος σου] νυ οὐ πάντως. 
Βιυΐξ (Π18 15 ἀραϊηδί (86 ργοργεῖυ οὗἁ ἰδηρυᾶρθ. ΤΠ 
οὐ οὐρῇ Ὥθνογ ἰο 6 80. ψγίθη, δχοθρῦ ἤθη 10 
βίδη 48 ἴοσ ἃ ἀθοϊἀβα δηὰ δίαης πορϑίϊοη.Ἐ 

ἘΞ ΟΕ {Πὲ8 Ἰάΐοτῃ, 48 ἰξ 19 ΒΟΔΙΌΘΙΥ Ὠοἰἰοοἀ ὉΥ [ΟχΙσορταρἤεγβ δηὰ 
ῬμΠοϊορ ἰβίρ, [π6 ἔΟ]]οννρ; Ἔχδγαρ]εβ ὩᾶῪ Ὀ6 δοοερίαυϊθ. Τμαογὰ. 
477, 6. εα. ΒΕΟΚΙΚΟΙ, οὐκ, ἣν γε οὗτοι τὰ ὀρθὰ γιγνώσκωσι᾽ δῃὰ [,. 
5, 10]. οὐκ; ἣν γε σοφρόνως βονλεύησθε, Ἰταϊϊαϊοά ὈΥ ΧοΠορΆ. 
Ηϊδί. 1, 7, 19. οὐκ, ἂν ὑμεῖς γε μοι πειθόισθε κι τ. Δ’. ΑΥἹ8114, 11, 
128. οὐκ; ἐὰν γε ἐμοὶ πείθησθε, ΏΕΓΘ τοδΔα πειθοισθε. Ὠοηγ5. 
ἨΔ]. 1, 888, 47. οὐκ, ἐὰν τὰ γε δέκαια βούλησθε πράττειν" ἃ 449, 
838. οὐκ, ἐὰν γε σωφρονῆτε. Ἐυτγὶρ. 1ρ.). δ08. Μαί(ῃ. οὐκ, εἰ νὲν 
κι το λ, δι 519. οὐκ, ἣν, δα. ; Ιρμῇ. Ταῦτ, 981. οὐκ, ἀλλ᾽’ Ε. Ἡετδοϊ, 
961. ΖΕ δ. γ}. Αβϑῃι. 1220. οὐκ, εἴπερ ἔσται γ᾽, ΤΏδοοΣ. 1ἀ. 4, 29. 
οὗ τῆνα γ᾽ οὗ, 'νΒοΓα [Κο δ] ἰῃρ᾽; οἰἴεβ ὙἹγ}} “Εη. 9, 208. εαυϊάσδτη ἀ6 
ἴα Ηἷϊ ἴΔ|6 νϑυθ 8 ; 66 38, ποῆ. [λιοίδῃ 1, 495. οὐκ, ἀλλὰ τὸ 
πραγμακ. τ. λ. ἈρὨοδ ΠΔΥ ὃ6 σομῆγιησά ἰἢ6 οῃμηεηάἀδίίζοη οὗ Οδηΐοῦ, 
οὐ Ευγίρ. εουν. 408. οὐκ, ἣν γε πείθη τοισι σου σοφωτέροις, ΜΜἜΕΓΟ 
δἰιηοϑῖ 41} ἴῃς Μ55, παν οὗ μὴν. ϑορῇ. ΡΠ}. 681. οὐ θᾶσσον ἂν 
κιτι Δ. ἃ 644. οὐκ, ἀλλὰ" δ᾽ 1.. ὅ, 101], ΠΕΙΟ τεϑὰ οὐκ ἣν γε 
σοφρόνως βουλεύησθε. ϑορῆ. Ρ)]}. 998, οὐκ, ἀλλ᾽ ἀληθεῖς" δι 997. 
οὐκ, ἀλλ᾽. 

ἜΠ6ἧ αὔονθ Ῥββ88ρῈ8 ἔ πᾶν ρυποίυδλίοα τυϊ(ἢ ἃ νἱεῖν ἰο {Π6 [0]- 
Ἰονίηρ ὕβηοη, ΠΟ ἢ 1 νθηΐυγα ἴο ΡΓΟΡΟΒΘ, ἴμδὶ τ θηθνοσῦ ἴἢ6 Β6Ώ86 
86 διδρεη θά, πο γ6 δῃοῦ ἀὰ ΟὨΪΥ Ὀ6 ἃ οοπιπια αἴζεν [6 οὐκ, Ὀαϊ τῃθη- 
ΟΥΟΣ (Π6Σ 18 Δ ὉΠΙἰ ἰἰοἀ ποραϊου, [Βογα βου ἃ Ὀ6 ἃ ρμεγίοά. Το 
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ὃ. πραῃτιασάμεθα γὰρ ̓ Ἰουδαίους τε καὶ “Ἑλληνας τάν" 
τας ὑφ᾽ ἁμαρτίαν εἶναι. ὙΝΊ (Π 686 ψογάβ, ψῃ]οῖ,, δ 
Μ6|1 88 ἰῃ6β ψῇοϊα οδδί οὗ (Π6 βθηΐθηςθ, ἃΓ6 ὉΒΙΙΚῸ 
ΔΩΥ {Ππὴρπ ἴο Ὀ6 ἰριυπὰ ἴῃ [ἢ 6 ΟἸαββίοαὶ ψτίογβ, {Π6 
ΘΑΓΠΟΓ (ὐοπηπιοῃίδίατα γαγα βοιηθνἢαί Ἰρῆιἐρηβε 
ΤΠ Οτοοῖς (οιμμπηδηίβίογα (οομίζΆσΥ (0 {ΠΡῚΓ Ἠ50Α] 
ουδίοπμ) 846 ονοῦ (6 αἰ ρα γ, ἩὨ1οἷ), ον Γ, 15 
μοί ρμτοδῖ, 1 6 σοΏβι 6 ἃ ᾿|ὰ6 (18 ταίῖϊα βιχηϊδοα- 
[10η18 οὗ σροαιτιάφμαι. ἢ 5:Π|ρ|6 αἰτιάομαι δι. 868 
ἴο {ὈγηΪϊβἷη δὴ αἰτία ΟΥ ἀσομϑαξηι ἀρᾷὶῃδί ΔῊ ΟἢΘ, ἕο 
οΥὐπηϊπαίο, ἱπάϊοί. Ἡρδησθ τηδὴν (ριημμεηΐαίόγδ ἤθσθ 
οχρ δίῃ : “ ψ Ὠδίογε ογὶηγμδίθα, δοσιιϑοή.᾿ Απά 
80 Οτοί., Τοοί, Ῥαγρῃβ, ϑοῃιηα, δὰ ΓᾺροθ. Τὸ 
{{Π|8 οἴ Π6Γ8 γϑρῖγ, [ἢ8 τὴ ῃς6 [ΟΠ] ονησ ποτα 8 ὑφ᾽ 
ἁμαρτίαν εἶναι! ΓΘ ἈΠΏΘΟΘΘΒΑΙΥ. 1 ἀ0 πρί, Βοχανεῦ, 
866 (δἰ, ϑυσῇ ἃ ΒΙΘΟηδδΠ) ΓΠΔΥ ὙΡΕῪ ννε]ϊ "α ἴοΪθ: 
τοϊοά ἴῃ οὔ Αροβίῖίθβ. Β6ϑβίάρ8, {6 γ ψ}}}, ἰὼ δεῖ, 
θῈ μο ρῥβοῃδβπὶ), [ἢ γγὸ σοῃϑίἀον [Π6 νοῦ 85 ἃ 0 
υφρπαηδ, ϑρηϊγιῃρ: “ ΨΜ6 ᾶνθ ἰχείογε οοηνίεἰοά 
(αηπ ἀβημ γ ν 81} {ρ θ6 ππάρὺ βίη." Ἐοὺ ἢ ἀρρϑδῖβ 
ἴ(ο πη6 {παῖ 1Π6 ψογάβ να (18 “ωἱΐ δαηξθ. ίδηγν 
δῃλϊηθηΐ (ὑγ168 δηα (ὐοιητηρηίαίοτϑ, 85 Ετδϑιη., Β6Ζϑ, 
Τυῖῃοσ, δ 16, 4114, ουν ΕΠ 15}}. ἰταπϑιαίοτβ, 
Ποάάν., δοία, δομβα, δηὰ ϑοῃ θυ. (ϑυρρογίεά, ἷξ 
Β66Π18, ὈΥ {Π6 ΔΓ ΠοΓΥ οὗ {πΠ6 δυγ.) γοηάογ 1 : “Β6- 
ἔογτε ργουεά, βϑῃονοά." Απά ρϑγῇδρϑ {18 ἱπτογργοίᾷ- 
ἰοῦ πᾶν ΡῈ ἀοίρηδοα οἡ (6 στομηά {πὶ 88 αἰτία 
βρη!ῆδα οαμδ86, 80 αἰτιάομαι ΤΩΔΥ τηΘΔη (0 σεῖο οὐἴ86, 
Δηα 50 }Υ ἴο σἤσιν, ρῥγουεο, ο. Βιιϊΐ οὔ {Π18 δἰ σηϊῆοα- 
τοη ἐπὸν δάάυςα Ὧο ργοῦῦ: δῃὰ 1 πιγβ86}} δῃῃ ηοί 
ΔΆΆΓΘ οἱ δῃγ. [1ὸῈ (Πογεΐογθα βθοιηδ καῖε ἰα δόθορὲ 
1π|6 ἔογηιοσ ᾿ηἰογργοίδιίοη, ψ ςἢ ἰ8 ἀοίεπαάοα ὮὈΥῪ ἐδε 
ψυϊκ. δὰ βοῖμα οἴδιοῦ νϑγϑίοῃϑβ. Α8 ίο ἴδε διΚγίᾷς, 
ψὨ]Οἢ βθθηηβ ἴο σομψηϊοηδηςα (ἢ ἰδίέογ, 1{ 18. 80 ἔχρβ 
8 ἰΓδηΒ᾽ Δ !ο. 88 ἴο βοᾶγοο Υ δῇοτγά δνϊάθηςθ 88 ἰο (ἢ θ 
μέ, βθῆβα οὗ 8}γ (θύῃ. : 

1} ἔοστηεν οὗἁ ἴπε86 γΌΪ68 ΤΏΔΥ 6 σεξειτοὰ {86 γαγο ἔονιῃ μὴ; ἀλλὰ ἴῃ 
ΤΕ θομγί. (ἢ, 9, ὅ., νεγο Βρ. ΒΙοπιβο!ἃ ρΡ]δοε8 ἃ ρεσγιοὰ αἴϊεσ ἰδς μὴ, 
Ὀαϊ Ρογδοι ἃ οοπηρηᾶ, ὙΥοἢ 1 (ΠΩ ῥχείεγαῦϊο. ᾿ 
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9. πάντας ὑῷ᾽ ἀμάρτίαν εἶναι, 1.6. (48 βοπηα ἰηίθ᾽» 
ΡΓοίοθγβ βαρ δίῃ) ““ὑπᾶογ (Π6 ἀοτίπίοη οὗ βίῃ 88 οἵ ἃ 
ἰγτϑηῖΐ ;ἢ ὑχὸ βρη ηρ πάν ἐδ ἀρταϊηπΐοπ οἵ 77 ἷ8- 
αϊοέϊοῃ αΓ. Βα {Π158 ἀο65 ηοΐ βι.}} (Π6 οοπίαχι. ΟἸογ5, 
88. Εγδϑιη., ΒθΖβ, Ρ ϑοβίογ, Ῥαγβυϑ δηά Κορβο, πιοσὸ 
ΓΙΘΉΠΥ φχρϑ!η ἰξ, κ΄’ Γροβ Ῥεοοδίοσεβ, οἱ μϑἼοοβίῃπι 
τράξ ἰρηρεὶ," αγρ ὄγομαλέ μπᾶ, απά ἤαδία ἐο δὲ 
(ἐγεἶν) οματαορή ὠἰξ δα. Τὴ ὑπὰ [48 {π6 δᾶπὶ6 
ἴογοα ἴῃ ὑποδίκους ἴῃ νότ. 10. απιοβαδίε ἰο 7μάσπιομξ. 
ΒΥ “ἴη, οὗ φουτ86, ἰδ τηρδηΐ στίσνουβ βἰῃ ; 85 ἴῃ 7, 14. 
βοία, 1. 6, ρίνϑῃ Ὁ, ἐο ϑὲη. 

θ--12. ΑἹ πὶ ϑυθορίβρ δοσυβαίίοη ἐῃ6 (οτ» 
τηρηΐϑέοτβ βρϑιίδίθ ; βίησα {παὶ ποθ ὝΕΓΒ δοηῖρ 
ΡοΓβοηΒ οὗ ργρθιγ, Ὀοίῃ δογίρίυγο δά δηοϊθηὶ Ηϊ5- 
ΤΟΓΥ αἰἶκο θᾶ υ8. Ηρδποο τηοβὲ πηοάδγηῃ (οιηπιοῦ- 
ἐδίοτϑ δάορέ {ἢ 6 ̓ἱπίαγργοίδιεοη οὐ Φοσοσια (Ερἰδί. δὰ 
Ὥδ8)45,) δηά (σγοῖ., ψο ἰακα αὐ ῸΡ ὑενν πιῆ; 88 
1ἴη «οἢ. 10, 8. 1 (ον. 9, 942. ΡΙη]. Φ, 41. 26}. 8. 88. 
Τῆμ8 ΝΎ. ϑ΄᾽δἦβ {δ η 8 ἰπαὲ {π6 Ῥβαϊτηΐβὲ δηά {δε 
ΑΡοβί]6 ᾶἃγα ἀβθβογιδίηρ {86 6 ν}]18}} παΐΐοη ἑη ρεποτναΐ, 
ΔηΠ οου]ά ποῖ ΠΠΈΘΓΑΙῪ τηθβϑη, ἰΠὰὲὶ ἐπθγθ 88 ποί δῇ 
ἰηαίν!άϊ4] γρηϊθουβ δη ἰο Ὧδ6 ἐουπά, ποὶ ὁπ ψγῇῆο 
βοιιρὶΐ δες σοα. Ηα ψοιυ]ά {Πγϑίογο τοηάϑν {86 
ΨΟΣ8 οὐκ ἔστιν ἁ ἐκϑφητῶν, ἄο. “1 ἰ8 λαγτὰ ἐο βηᾶ 
οηδ (ἢδί 888 ΔΥ 86η86 οὗ ρσοοάποεβ ἴῃ δἰπ|.᾽ Απά 
ἢ τρίριβ ίο Ραδίγιοκ ἰὰ ἰοο. Ἐϑέϊιϑ, πούγανϑυ, ἤδη. 
(41η5 (Π41 [Π6 ΑΡΟΒί]6 18 ἤθγθ βρθακίηρ οὗ 4}} ψ που 
Θχοθρίοη, 88 ΔρὈρΟθδΓ8, ἢ6 8808, ἔγοιῃ (ἢ6 [6 5. ΠΟῪ οὗ 
δρΙΡίΩτα βυθὴ)οϊηθ4, (π6 βοορβ οἵ {π6 ᾿Ῥαβδαρθ, δηά 
γρε. 196. Βμὲ {218 ραβϑιαη ἀρρϑᾶτβ ποὶ 9) 6}} ἰουηά δά. 
ΜΆ. ποί [9 ψογάϑ δ τεΐδσγοά, ψῖτ βοῖθ ϑιϊησπὶ 
ἸΠ ΘΓΡγθίοσβ, (0 παξίονϑ, οὐ ἢοῖ ᾿ποίυ 6 ΘΥΘΓῪ ᾿πάϊν!- 
ἀμ}. 1ὴ (Π086 παίίοηβ3 [{τδΥ, ἐπάοεα, Ὀ6 οδ]εσίεά, 
{μαῦ 16 πάντα ψοιϊά ποί βθϑῆῦ πδθοθδβάσυ [Ώ. (Πδὲ 
86η86, 81ὴ66 {Πα γα δγα ὈψΓ ἔϊοο. 1,6. 1, ἢονονεσ, θ6 
τοιθῃῃογρά, (μαι 'Ελλῆνερ 8 ἃ νοῦν ρσϑηθγαὶ ΔΡΡ6 112» 
το, δηα οοιμρτγθἤθη 8 41} (Π6 νᾶγίοιιβ μδίϊ 5 οὗ [86 
ΟδηΉ165. Τῆθ ΔΡροβΆ]6 πᾶῪ πηοδῃ (ἢδὲ ἀΐξ οὗ [086 
ὩδίϊοηΒ δηδ ἐῃ6 6 νν8 Αἰκα. ψιπουΐ, Ἔχοσρέϊοῃ, ἃΓΘ 
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ὑφ᾽ ἁμαρτίαν. Αἰ 411 ονεηΐβ, (Π]18 σδὴ ἢν πο ζδ- 
ἔογθηςσο ἴο ογέσίπαΐ δἵη. 

10. καθὼς γέγραπται, ἰ. 6. “80 [αἰ ΜΘ ΤΔΥ ΠΟΙΟ 
ΒΡΡΙΥ (ῃ6 ψογάβ οὗ δογιρίυγε." [ΙἊ0 18 γοπηαγκοά {δῖ 
1η6 ραββᾶσα ποῖ Ὀτουρῆϊ [ογψαγά 8 ἢ ψοτγο ἰουηά 
οοἰϊθοέϊυοἶψ (αἱ ἰοα8ὲ ἴῃ (Π6 ΗΘΡτον οτρΊΠ4]), βῖποθ 
ἐπουρὶὶ βοῖηθ σΟρ 68 ἢανο ἔπθ ἴῃ τ 6 181} Ρ5.. {Π8ῖ 
18 ΟὨΪΥ ὈΥ ῥΡίθοθ- πη]. δὸ {Πδ1 1( 8566 1Πη8 0 Ὀ6 γ σ ΠΥ 
ΒΌΡΡοβθα ὈΥ βδοπὶα οῃηϊηθηί (αὐ ς8, {παῖ Ῥαὺϊ [88 
ἤσγο ΠΟ] ]δοίοα τοροίθοῦ ᾿ἢ10 ΟἿΘ Β6ΓΙ68 ΤΊΔΠΥ 8ςδΐ- 
ἰοΓβοα ραβϑ8ᾶρθ8, ὈοΓῃ οὗ Παν!α δῃὰ {ῃ6 οἱἤεγ βαογρά 
ὙΓΙΟΓΒ, Βυ ἢ 88 βδοπηθα β801}1840 }6 (ο {Π6 βϑοορα οὗ {86 
Ῥτγοβθηΐ δγριμηθηί. Τῇ Ῥγης!ρ8] ἀρ 86 5. 
14, δὅ8, 8. 140, 8. 10, 7. Ῥτγον. 1, 16 ὃς 18. 18. 59, 7 
ὃς 8. 86.1. Απὰ νῃδίονογ ἀἰνθγβι [165 πλᾶὺ Ὀ6 ουηά, 
ΓΘ (ο Ὀ6 δοσοιιηίαα ἔογ ὈΥ βυρροβίηρ, (δαί (Π6 
ἈΡοΒβί]8 δχργεβϑβθ8 γδίῃοσ (8 86η86 (ῃδῃ {6 ὑοῦ 
τογάδ: ἃ ῬΥΪηοΙρΙ6 ψ ἢ οἢ, 88 ΨΦθγοῖηθ ἴῃ 18 (ΟΙηΠ1. 
οη Ερῆ. ὅ, 81. (τοίδιγσερά ἰοὸ Ργ Μδοκηῖρῃι) με }} 
ΤΟΙΏΔΓΚΒ, ΤΥ 6 ΔρΡΡΙΘα ρσἝΏθΓΑ Υ ἴο 4}1] (ἢ6 ᾳαοία- 
τἸοη5 ἔγοιῃ (ἢς ΟΙά Ταοβίδιηθηί. 458 ἰο {ῃ6 ἀεέαὶϊἐς 
οὗ (Πο86 αιιοίαίίοηβ παγα δηὰ οἰβεύθγο, (ΠΟῪ ΠΊΔΥῪ 
Ὀ6 πηοϑί σοηνθη θην ᾿ηβροοίθα δηᾶ οοπιρατοά ὈΥ͂ 
{Π6 βδίυάρηξ πῃ Μίγ. Ηογηῃρβ [ηἰτοά. Τ᾿. 2, 840 «--- 
448., ἡ ἢο π88 δι οαϊθα 411 {πΠ6 τηοϑὲ ᾿ἱπηρογίδηϊ ἴῃ- 
ξοτιηδίίοη ἰο ΡῈ ουπά ἴῃ {6 νυδῦ]6 σψοῦκβ οὗ 
ΘΌΓΘΏΛΙΙ5. 8η4 οἴ ογβ (Ἰποϊυάϊηρ Ὠγ. Ον θη) οὐ (δ δὲ 
8.10] 6 οἵ. 
10. οὐκ ἔστι δίκαιος οὐδὲ εἷς Τῆθθ6, Κορρα οῦ- 

ΒΟΙΝΘ5, ἅΓ6 ῃ6 ψογάβ8 οὗ Ρδὺ] δι᾿ πλ56 ], ῃ]οἢ δγ ἴο 
Ὀ6 Ἄσοηῇηιιηρα ὈΥ ρΡᾶβϑ8ϑάρθβ οὗ δογιρίυσθ. Απηάὰ {Π6 
Ἰθαγηθα (ὐοπιηρηίδίος ἔαγίῃοτ οὔβοῦνοθ, ἐπι δα 
[6 ΓΠ18 δίκαιος, συνιών, ἐκϑητῶν τὸν Θεόν, Δῃὰ ποιών χρησ- 
τότητα Δ1ΙΘ ΤΏΘΓΘ ΒΥΠΟΏΥΓΩΘ8. [Ι{ ψοιὰ Ὀ6 τΠΟΓΘ 
σοΥσθοῖ ἰο ἰγϑαΐ {{||π| ἃ8 ρδγ! } 6188, ἰβουρῇ ποί 
4υϊία Βυποηγυποιι8. Ὁ συνιών 581]|0}1868 ὦ τοογδλέρρεν 

ἘΞ ΤΟ {π|98 ρυγροβα Οἵοῖ, Δρροβί(εϊγ οἰ(68 56], [14]. 1,.. 2. 18 οοἰ γ, 
}υγίβαιε Ἰοσιτλ 5[0ϊ νἱηάϊοαὶ εη 5:8, ΕΞ ῥγοὈγ᾽5 οαβϑϑὶϊ υἱγίιι : δῇ δϑρῖοβ 
ἀεηίεϑ ; Νφῃη)ο 1Ώ230}8 ; ὈϑΟθ.λ βογυδηΐ οοχηγηογοία ΟΌ]ρΘ. 
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9. Οοά ; 85 ἰ'΄ δίγαοϊ, 10, 28., ῇθτο [Ὁ 18 ορροβοᾶ ίο 
ἁμαρτώλῳ. [Ιῃ -ἐκξητών {Π6Γ6 18 8η ᾿τηϊδίίοη οὗ {Π6 
Ηεῦ. ΘΟ ΤΙΝ ΟΊ ἴῃ Ρ5. 18, 9. εἱ 83: 018531η6. [ἢ 
18 430 ἰοιιηά ἴῃ Αςἰβ 16, 17. δηὲ Ηδὺ. 11,0. ΤἢΠΘ 
ἐκ 15. Ἰηϊθηβίνο, δηά, ἴθ (η6 ρἠψεδίοαἑ δοσορίδίϊοη, 
ΒΏΒΙΝΘΟΙΒ ἴο ΟΜ. 

12. πάντες ἐξέκλιναν. [Ιῃ ἐκλ. [ἤθγα 15 ἃ τ] ΘίδρἢοΥ 
ἰακϑη ἔγοιῃ ἰυγηίηρ οαΐ οὗ ἃ τοδά, ογ τὶρῇῃς [Π6. 80 
Μεῖι. 2, 8. ἐξεκλίνατε ἐκ τῆς ὁδοῦ. δε ΓΑσῃιῖ, ἀρ. 
518448. 

12. ἅμα ἠχρειώθησαν, ““ (Π6Υ ᾶἃτα ὑδοοη!α πηρτοῦς- 
ΔΌΪΘ δηά υ5861655,᾿ ν]Ζ. ΟἰἸΠ 6 Γ ἰο ΓΠριη 86 ῖνθ8, ΟΣ οἴ ϑιβ, 
ΟΥ ἴον {Π6 6η45 οἔ Παεὶγ ογοαιϊίοη. 118 νϑγὉ ΔΉΘΥΘΓΒβ 
ἰο {6 Ηδ6Ὁ. ἽΠ . Νον ΓΛ 91:0 }1Εἔᾳ68 ἰο δεοοηια 
5014)", ἃ8 ΔρΡΡΙΙΘα ἴἰο ἢδϑβῆ, πλῖῖκ, ὅτο. ; ΔηἋ 48 1ὴ {{}}8 
86η856 1 οσουΓβ Ὀοίῃ ἴῃ Καὶ. δηὰ Νορὶιαΐ, 18 56 6118 
{ππᾶΐ {Π|6 ρυ πηνα βρηϊβοδίίοη οἵ {Π6 νοῦ (οὗ ἰ5 
ηοῦ ἰουηα ἴῃ Ηδῦτεν ἴῃ 1Π6 ρἢγβίοαὶ 5686) νγὰβ8 [0 
ἐμγη. ΤὨΠΒ 18 ὈΥ 8 Δρρὶεα ἰο »εΐᾷ. δ8ο, ὈγῪ τῇῆ6 
ΨΘΓΥ 8816 τησίδρῃογ, [Π6 ατοοκβ υβρ6( οἶνος ἐξεστηκὼς, 
88 Ψ6 ΒΥ ἐοιοὐδά. ΑὨά 88 8}} βυςσὶὶ ἔοοά δηά ἀγηκΚ8 
Ὀδοοηθ ιι861605858, ἢ 866 {6 γαέξΐο πιορέαρἠογω." 
Κορρα τγϑιηδγκ (Δι Ηδβιοά ἃρ. Ατγίβιοί, Ε1ἢ.. 1868 
ἀχρῆιος ἴῃ [18 ΝΘΓῪ 5686 οἵ ἃ Ραγβοῇ Ψ 0 {ἢ Κ5 ΟΠ 6 
{πηρ Δηαἃ 8408 δῃοίῃθσ. Αμπάᾶ 1 νου]α δά, ἰῃδὲ οἡ 
ἃ 5:011|2Γ ΡΓΓΠΟΙρΙ8 τᾶν 6 δοσουηίαα ἴος {Π6 αἰπιοβῖ 
οὔβοϊοίθ ψογδ παμσὴέν δηὰ σοοά- ογ-ποξἠὲηρ 511} ἴῃ 
{Π6 πηοι}}8 οὗ {π6 νυΐϊραγ. 

12. οὐκ ἔστιν ἕως ἑνὸς, [ὉΓ οὐδὲ ἕως (γ 1Ο]ν 15. 8 
ΒίΓΟΠΡΘΓ Θχργθββϑίοη, (Πδῃ οὐδείς). ΤῊ]8 18 ἃ {16 σϑη- 
ἀοείηρ οὗ (Π6 ΗδερΡ. Ὁ, Οἱοῖ. δῃά Ὅτι. ΘΟ ρᾶγθ ἐμ 6 
αὐ ππιηὶ οὗ ἴ[Π6 1, δἰ τ γιΐθσβ. Βαΐ (Πδὲ 15 ΟὨΪΥ 864 
10 ΠΟΙ] ΠΟΙΙΟΠ ΜΠ Ο"1Ή65. ' 

. Χρησττότη ςΡΓΟΡΘΓΙΙΥ 8Ιρη18468 σοοάηο85, Ὀαΐ 18 ὮΘΓΘ 
ΒΙΠΡΙΥ υϑοα ἴῃ 6 86η86 οὗ φοοά, ἴον ἄγαθον; ἃ8 
1η 2,10. 

ἘΠΑ βἰυἶαῦ πγοαρῇοΥ 80 51519 ἴῃ ἴῃ οἷά νοτὰ αὐἀάΐδ, ΜΏΪΟΝ τγ8 
ΓΟΓΏΔΟΥΪΥ υϑεὰ οὗ τοϊΐθη ερρ8, ἀπά 158 8[}}1} Πργιιγαί νεῖν ἀρρ!εα (ο γνεαῖκ 
Ὀγδίῃθ. 
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18. τάφος ἀνεωγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, ““α ρϑρίΠΩ 
δορυ ϊοἶτα 18 ἐῃ6 1 ῃγοϑί," ὙΤῆθεθ σπογὰβ ἃγῈ ἕγοιι 
Ρμ. δ, 10., δηἀ ἜΧΔΟΙΥ ἀρτοθ 1 ἢ (6 δαρί.: Βαϊ οα 
(Π6 γαξέο πιοείαρλογο, (οτηπιοηΐδίογβ ἃγθ ποὲ ἃρτϑοά. 
ϑδοῖηθ, 8ἃ5 Εβέϊι8, Τοϊοῖυ5, αηὰ Μίδοκη., γοίοσ ἰΐ ἴἰο {Π6 
ἐς χοϊίΐθη ᾿ηξδοίίουβ ἀἰβοοιιγϑα βοηΐ ἔστ ἔγοπὶ [Π6 
(Πγοβίβ οὗ (πΠ6 πιὶοκοά, 88 δὴ ὀρθῇ ββρΌϊοἢγα βθηᾶβ 
ἕογἢ 8 ποίβομγθ βίθῃςῃ. ἢ ΑΡρ. 1,οἱσῃίοῃ ἢ88 θνθὴ 8 
ΤΊΟΓΟ γονοϊιίηρ οχρίδηδίίΐοη. Βαϊ 4}} 1119 Β6 68 ΣῪ 
[ατ-[διοῃοά. Ἢ ποδία, ἰῃ 118 τολοίδ νοῖδθ, 10 866 :)8 
{π6 βαογοά υγίίϑε τηθδη8 ἴο ἀθβοσῖρα {Π6 αἀἴτα εἴἴϑοῖβ 
οἵ οαἴμεπψ. 1 ἰποτοῖογα ργϑίδγ, ψ τ ατοῖ., Οὐ 08, 
Ῥαγεθιδ, δηα οἴΐογ8, ἴο βιὰ (18 85 ἃ ἀοβογρίίοη οἷ 
186 σαἰυπηηΐθβ ὈὉῪ σε (ἢ6 ψίιοκοα ἀδβίγου δηά 
ἢσυταίνοὶν δισαζίοιυ ἱΡ {Ποῖν 6] ]οὐγ- σγοαίυ 68 ;" δηπὰ 
αἷθο οὗ (ῃ6 σοῃδίδηΐ γϑϑαϊῃθ88 (0 ἀο 80, 85 8ηὴ ΟΡΘἢ 
Βορυ ϊοῆγο 866Π|8 γοαδν 07, διά, ἃ8 1ὲ ΜΈΓ, θιρθοῖδ 
(6 ἀραά; δηά μηδ ν οὗ {Ποῦ 1881 016 688 ἴῃ (Π6 
ψοῦῖκ οὗὨἨ ἀπσβίγυοιίίοη. δο Ηδῦδο. {, δ. ““ νῇο 6ῆῃ- 
Ἰαγρϑίῃ ἷβ ἀββίγαε ἃ8 ἔῃ σγᾶνβ, δηά 18 κα ἀθαίῃ, δπά 
σδηῃηοί 6 8ε 1964. Απάᾶ Ὀ6 ἱἰΐ τοιηοιηδοτθοά, ἰῃδὲ 
ὈΥ τάφος ἰἴΒ τπηδαπξ οδ οὗὨ {ποβ86 ἔαγξε ϑδϑορμίονγεοδ, οὐ 
σᾶνεβ, Βα 1 ἃ τοοκΚ. ΤἬΘΓΘ ΠΊΔΥ α80 6 δὴ 8]}1.- 
δἰοῦ ἰο 8 ἢριυγεαίνα τηοάθ οὗ βρεϑοῖ, ὈΥ ψῃϊοἢ δηΐ- 
ΤΩ8]8 ΟΣ τη6ῃ ἀονουγθα ΨΟΓΘ 8814 ἰο ἢανα {Π6ΙΓ ρ,Αν68 
ἴῃ {Π6 δἰοπηδοὶβ οὗ (16 8η114}5 ψο ἀσνουγροα {Π6Π|. 
Απά ἴῃ. (58 νον ὙΥφίβ. οἷο Θυϊη! δὴ Ὁ). 14. 
βιυδηὶ δάῃυς ᾿Ἰῃΐτα ραοΐῃ8 δορυ δ νϑΒίγθι18 ΠΟΒΕΓΙ8 
οορηδίδ νίϑεοτα. Εταρ. Ῥυίῃαροι. 2. Μασσαγέται δὲ 
τῶς γονέας κατακόψαντες κατέσθοντο, καὶ τάφος κάλλιστος 
δοκεῖ ἦμεν ἐν τοῖς τέκνοις τεθάφθαο, δΔῃα ΟἾΠΟΙ Βδ28Άρ68. 

ΤΠδῖ (14 18 ποῖ 8ὴ ονογοπαγρδα ἀσϑογιρεέοη, ἐμοβ6 
Ὑ0 ἤᾶνα σαγοί ΠΥ Ἰηϑρεοϊοα ἐπ 6 γοοογάβ οὗ δποῖθμξ 
δά πιοάθτῃ Ηβίοσυ, δῃά Θβρθοῖ δῦ {Π6 ΔΏΠ4]5 οὗ 
Οουτί5, Ψ1] τον δοκπον]θάρθ Ναὺ Οτοί. {δίΒ 8 
(ἢ6 ᾿βαϊγηϊϑὲ θβϑρθοίδ νυ ταί γβ ἴο σδ]υπγληϊδίϊηρ, Ὀ]θοά- 
{ΠΙγϑίυ οομγέϊογ8, ἘΔ αἷδο χυοίεβ ἃ βαυϊῃρ οἵ 9Π6 

Ἔ ΒΟΡΙον. 1, 1. [δἰ ἃθ βϑυνιονν (ποτὶ ἊΡ δ] να, 88 ἴα ρζγαγα, 
Ῥ5.85, 95. ἰεῖ ἔμεμι ποῖ 880, γγχ6 ἤδνα ϑυυ ]]ονγεα ΐπὶ υρ. 
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Εργῖυβ Μδγοοὶ]θ, οοὐποστπέπρ {Π0885 Ὑῆοπι ὈΥ Όᾶ- 
στὴν δηᾶ ἔα}56 δοουβαίίοη ἢ6 πδα ἀεβίγογοα, υϊά 
Οδὲ συπὶ πιεῖν πιογέμ Αὐτοί. 4180 βῆσγο να νυ οὔ- 
86Γνοβ, [δὶ πιοδέ δάιιϊδίοιβ ἀγο σδ᾽ απ ηϊδίοτῦβ ; δηᾶ 
δὲ [ῃ6 ΟμΙεΥ Ρυγιθϑίβ πα {ῃεὶγ ραγυ 80 δοϊβά ὈγῪ 
186 Δροβί168 18. ψγ6}} Κπούῃ ἔγσοπι ϑογιρίυγθ. 

18, τ. γ. α. ἐδολιοῦσαν, ἴοτΣ ἐδολίουν. Α ἀἰαἸ] Θοςςα] 
ἔργα, ὈΥ βοπγδα σα] ἰοὰ Αἰς, ὈΥ οἰμοῦα ΟΠ δ]οίἀϊς δηά 
Βεροοίΐδη. 1 βυβροεῖ (Πα ἰ{ γγ͵χὰ8 4180 ἴῃ 086 10 {{Π| 6 
Μεαοθάοπίδη ἀϊαϊοεῖ, δὰ ἔγοης (μδὲ δἴϊοσσαγάβ ραϑβοά 
ἴηΐο 6 ΑἸοχαδαγίδα 8δηἀ Η 6] θη ϊβίϊςαὶ. ὅδθο Ὑ Η16Γ 5 
ατ. τ. Τμο νψογὰ δολιοῦν ἐο :ι96 ἜΥαΥ ἢ, αοὲ ογ αὐ εἰ ἰῳ, 
19 γοᾳιθηΐ ἴἢ {Π6 δδρέ. [10 [8 γάγθ 1ῷὼ {Π6 ΟἸδββί δὶ 
ὙΓΠΠΟΙΒ: θυ 1 ΟΟΟΌΓΒ ἢ 8 ΡῬάββδρα οἵ ἃ Τγαρβάίϊδῃ, 
οἰίεα ὈΥ ὙΥ᾽ εἰβίοίη. 

18. ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν. ΤὮδ νίτιι5 ΟΥ̓ 
8808 18 πηδηςοηδα Ὀγ ΖΦ Π4η (εἰ εἀ Ὀγ- Υ εἴ8.) 85 Βεΐηρ 
ἱΠνΑ ΓΔ ὈΪΥ πιογία]. Ἧ εἴβ. α͵80 2] 8 Γαΐθϑ {Π||8 ἤρτγα- 
Εἶν υ.86 ἡδϑ Μοβοῖπιβ [ἀγ]]. 1. Φεῦγε κακὸν τὸ φίλαμα, 
τὰ χείλεα Φαρμακὸν ἔντι. Ταοίδη Βυρ. 10. καὶ 
ἀφροῦ, μᾶλλον δὲ ἰοῦ μεστὸν αὐτοῖς ἦ τὸ στόμα. 

.. 14. ὧν τὸ στόμα. ῬἘΆ. 10, 7., ψἤθγα (86 ϑερί ἢ.88, 
οὗ ἀρᾶς τὸ στόμα αὐτοῦ γέμει καὶ πικρίας καὶ δόλου, ὑπὸ 
τὴν γλώσσαν αὐτοῦ κόπος καὶ πόνος, ΠΟΙ 1 σου]ά 
δοη]θοίαγα κότσις. ΟἹ πικρία 886 ἴῆ6 ποίθ οἡ Ἐρῆῇ. 
4,81. Απιοηρ [Π6 ρδββᾶρθβ ἤδῦα οἰϊθά ἴῃ 11]}υβὲγ8- 
ἄοη ὮὈΥ Υ͵εῖδ. ἅτ Αυιβίοί. Νις. 4, 11. οἱ δὲ πικραὶ 
δυσδιάλυτοι. Τ)διοβίι. (. Μεά. ψογο γα ἢάνα [Π6 
ψοτα υηϊ64 ἢ κακονοίαν. Ῥοΐγ. 6, 48. ὀξύτητι 
καὶ πικρίᾳ διαφήρον. δὸ {π6 1μδ(1η απιαγίέάο, δηὰ 
ἐὴ6 Ηδον. ΓΥΤΤΌ. (δες δβοὴ ΗθΡ. 1,6χ.) 

15. ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα. 18. δῷ, 7 ἃ 8. 
ψΠ6γο (Π6. δαρί. 88 οἱ δὲ πόδες αὐτῶν ἐπὶ πονηρίαν τρέ- 
χουσι, ταχίνοι ἐκχέαι αἷμα. Ὀ ξεῖς, ν Ὠοἢ ΟΧΘΟΙΥ 
ΒΗΒΌΓΘΓΒ (0 ΟἿὟΓ γον ηοἷαὶ ἴθτη ““ οαρυ," δηά τάχινοι, 
ΔΓΘ ΒΥΠΟΙΥΤΙΏΟΊΒ, βῖης66 ταχ. ἀδῃοίθ8 656 77655.." 6 
ἢν 8 5: Π}}} Ὁ ρϑββαρα ἰῇ ΑΡρίδῃ Ρ. 878. (βϑρθακίη σ᾽ 

πὶ ἐβυθρεοί (π6 ἰεττηϊ παι ἰ0Ὲ. “τινὸς [0 θ6 ὈΓΟΡΘΣΙΥ ἃ αἰμηϊηπίίνε, 
δΔιηὰ δηΘΕΣΒ ἰ0 ΟἿΣ ---ἰϑῇ, 
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οὗ {Π6 τηυγάεγοιβ οὗ (888) πρὸς ἄνδρας ταχυεργεῖς, 
καὶ φόνου πλήρεις, καὶ ἐπ᾿ ἐμὲ συνωμοσμένους. 

16. σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, 
“ς ἀρϑίγιισίίοη 8ηἃ ΤΩΪΒΟΥΥ ἅΓ6 ἴῃ {Π6ῖγ ᾿νᾶγ58.᾽ Καὶ 
ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν, ““ ἀῃῃιὰ {ῃ6 νὰν οὗ ρεᾶςθ (Π6Ὺ 
σΆΓΘ μοὶ ἴον." Ηροτγο {Πογο ἰ8 θυ  ἀθῃΕΥ 8 ράγα 6} 151 
οὗ τορρθοεβ. Τῃ6 56η86 ΤΏΔΥ 6 (118 ΘΧΡΓΘΒΒΕΩ: 
“ΑἹ! {ποῖγ ρ]δὴβ δῃά 81π|8 8Γ6 6Υ]} : ρβοοα ΠΟΡΘΓ 
οηΐοῦβ ἰηΐο {(Πποῖγ ἐπουρἢ 8. ΟΥ σαγ68." “Α τυ ἀ6- 
βου ρίοη (βαγβ ατοί.) οὗ (8 26») οἵἉ (086 ἐἰπη65.᾽; 

18. οὐκ ἔστι Φόβος Θεοῦ ἀπέναντι τ. ὁ. α. “ [Π6 ἴδαΓ 
οἵ Οοά 18 πονογ Ὀοίογο {ποὶγ ογϑβ." Τἤῇσθβα Ψψογάβ8 
ΓΘ τοίη 8, 86, 1. (85 δερι.) Α σοηογαὶ ἀδβοσὶρ- 
τἰοὴ οἵ ἰη864ς6]9, τοί. δπὰ ἡδὶ με Οὔβοσν : ὙΠ] ἢ 18. 
ΨΟΙΥ ἰγτὰθ; δηά {ΠῸῪὺ τηὶρῆϊ αἷ8οὸ ὕανα ποίϊςοα {πὲ 
1Π6 οἰδά.868 σύντριμμα ---- ἔγνωσαν Δα οὐκ ἔστι --- αὐτῶν 
866η1 (0 Ρ6 (ἢυ8 (ΔΓ σοτγγοβροηάεηΐ, {πᾶὶ (Π6 ἔὈΓΙΊΘΓ 
το δίθβ ἰο ἐποὶγ οοπάυςί ἰονατὰβ γπ6η, δηά {{|Η Ἰαιίοῦ 
ἰονψαγάβ σοά; δῃά Ὀοιδ ἃγα ἃ ᾿ἰνοῖὶν ἀδβοσιρίίοη οὗ 
(Π6 τηδῆηογα οὗ π6 {πγθυ]θηῦ ὠιυδ οὗὨ (ῃδΐ ἀρο, ψῇο 
ΠΘΙΠ6Γ ἔδαγοαὰ Οοὐ, ποῦ γοραι θα δῆ. ΝΟΓ ν᾽88 
(Π18 οοηβηθσα ἴο (16 ὑεῖσα, θὰ οχιθηαθά ἰο ἰ(ἢ6 σφη- 
ἐϊέο8, δῃὰ 'ννὰ8 ἀου 1658 ἃ σοηβΘ 4 6 ης6 οὗὨ (ῃ6 Ψ8Γ8, 
Θβ8Ρ6ο 4} }ν {π6 οἰν!] σοπηηοί,οη8, Μηϊςἢ ἢδα ἀριαίθα: 
{Π6 ψοτγὶα ἔογ τηοσγρ [Δ ἃ σθηίγΥ Ὀθίοσα : ἃ βίδίε οὗ 
βΒοοίοίυ ἀδρίςοϊοα ἴῃ Ἰνεὶν σοϊουτβ Ὀγ δίαις. ΤΏΘΡ, δηά 
4150 δι!. 114]., ννἴοβθ ψογὰ8 ἃγὸ {ἢ686: ΨΜὶ5 ςοἰϊίωγ, 
7Γβηπ6 Ἰοσαιτη 5101 νη] σαΐ 6Θη818, ΕἾ ΡὈΓΟΌΓΙΒ οοββὶΐ 
νγῖ5 : Θἢ ΔΒρΙ06 σεηίθβ ; ΝΘΙΏΟ ἱΠΒΟΉ8 ; ΡδΟδΙΏ 86Γ- 
γνδηΐ σοιϊηπηοΓςοΐδ ουΐἱρθ. 
τ. Μαοκηῖρῆς οὔβογνθβ, (δὲ ἴῃ (18 ψ ἢο01]6 ἀ15- 

σοῖγβα (ἢ6 Αροϑί]8. βρϑᾶῖκβ οἵ [ἢ6 ςσοἰ]ϊθοίῖνα θοαν οὗ 
{Π6 96 γγ»8, 88 ἢ6 δα ἀοης οὗ (ἢ6 Οτθοκβ 1η οἶδ}. 1. 
“«Π6 ΓΘΑΒΟΏ 15 (σοῃίη65 6) [ἢ ἀπιοηρ [86 ἤναι 
δηὰ Οτροῖβ ἴἤθγθ ψογο, δ 81} {1π|68, πάντα π4}5 οὗ ἃ 
σμαγδοίοῦ νοῦν αἰ βδγοηΐ ἔτοπι (μὲ τ] οἢ ἢ6 88 85-- 
σΥθ6α ἰο ἐπα ρσϑηθγα γ οἵ θοίἢ. Βοβίά68, πῆογο {Ππ4ῃ 
ἃ ὥοηογαὶ ἀοβογρίοη 88 ἢοΐ ὨδΟΘββαγν ἴο ἢ18 ἄγρὰ- 
Ἰηθηί. Η!ἰ8 ἀἔδιθηΐ τδηηογ οἵ ἀδβογιθίηρ (Π6 οἢά- 
Τί Γ8 οἵ (86 96 ν}5 ἀπά οὗ (ἢ6 ατγθοκβ 8 ψόογίῃν οὗ; 
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Ποί66. ΕῸΓ ἴῃ βρϑακίηρ οὗ (6 Οτθθκ8 ᾿6 0.868 [8 
δτοαίοϑί ρῥἰδίηπθβϑβ, Κπονίηρ {πα [ἃ που] ποὶ οἴἴδηά 
{Π6π|, ἃ8 {ΠΥ ἀἸἀ ποῖ ρίᾳιο {ἢ ουηβοῖνοβ ΟἹ Βα Π ΙΓ Υ 
οἵ σοηάαοῖ, δΔηα ΘΓ σοηβοίουβ {πᾶὲ {Π6 {Π]ηρ8 Ἰαά 
ἴο {Π61Γ σἤδγρα ψοΓΘ ἴσταθ. Βιΐ ἴῃ βρϑακίηρ' οὔ ἴΠ6 
678, ἃ58 ΤΤΑΥΪΟΓ Οὔβογνθϑ, Π6 σοῦοθ 68 {Π 6} σΠδγδοίοΣ 
ὉΠΑ͂ΘΣ αυοίδιοηβ ἔγομη (Π6 1] οὐ βαοσοά ψΎηρ5, 
Δη4 ΓΠΘΙΘΡΟΥ ΓΒ [Π6ῚΓ Ἔγ65 0 δησίθης ταῦθ ἰπδῃς 
ἴο ργδβθδΐ ἸΏ ΔΏΠΘΓ8. Τἢ18 τηϑίῃΠοα 6 ἔο]]οννοά, μ6- 
οδι186, 1. [Π6 δησϊδηΐ τΔΏΠ6Γ5 οὗ (6 Ὠδίϊοη8, [ΠΟΥ 
τσ ἢ, 88. ἴῃ ἃ ρ͵α85, Οἰθασὶ Υ 566 (6 νοῦν ἀδέογιηρα. 
σοιῃρ]οχίοῃ οὗ [ἢ6 τη ραηοσγαίοη." 

118 αἰιηοβὲ πϑϑά]θ88 ἰο οὔβεογνα (νδ΄ τδην Οοπι- 
Ιηθηΐδίοῦβ ἤᾶνα ποΐ οιμϊ 6 ἴο 40) {πὲ {18 [88 
ποίῃιίηρ ἰο ἀο ν ἢ {Π6 ἀοοίγίηθ οὗ γταάϊοδὶ σογγυρίίοη. 
Υδὺ βοἢ δοσιμπμι δίθα ον ἄθησα 88 86 ἢὨἰϑίοσυ οὔ 
(Πα ἀρα αῇογάβ, τηυυδῦ γον ἤονν ἀοϑρογδαίθὶυ οοῦ- 
τρί 15 [86 Ὠυϊηδη ἰϑαγῖ, δῃαὰ {ΠΥ ΌΥ ΘΟΠΗ͂ΓΠ.5 (6 
ἀοοίτίη6. Ηδτγα [0 18 {ΓΌΪῪ οὐβϑογνοα ὈγῪ Μν. Τυγηογ,. 
(δὲ “ ΔΙ[Πουρῇ δὲ. ῥα] σοηάυςίβ ἢ18 ἀγριμαθηΐ ἢ} 
Τοίθγθηςθ ἴο [Π6 Ρ6Ορ]6 88 ἃ ὈΟΟῪ (σοσρδι 1, 94-- 
81.), γμοἢ 88 Βυ ΠΟΙ ηΐ [ῸΓ [18 ΡΌΓΡΟΒΘ ; γαί {Π6. 
᾿ηΐἴδγθησθ ψῃΟἢ ἢ ἀδάυς88 18 σογίδιη]ν ἔσθ οὗ ΘΝ ΓΥ 
1πηα νυ] οἵ τπηδηΚιηά, οἡ 81] οἵ νῆοϊῃ 51η ΠΔῪ 7 80}Υ 
ΡῈ ομδγρϑά, {πουρῇ ποῖ 4}1} [6 ρϑγίίου αν 8108 ἢ ΓΘ 
ΒρΡοοΙ Ηρα." : 

19. οἴδαμεν δὲ ὅτι ὅσα ὃ νόμας λέγει --- λαλεῖ, ΤῆΘ. 
σΟΠΠΟχίοῃ 15 [118 ΘΟΓΓΘΟΙΥ μοϊηΐοα οἂὖἵ ὈΥ ἴπ6 τρεῖς. 
(οπμηπηρηΐδίοτβ, ΤΠΕΘορῆγ]. δα (Σου α8 (ρΑΓΕΥ 
ἔγοπὶ (γγβοβί.). “Γαΐ (ἢ6 296 }18Ὲ τηϊρῇῃς ἠοῖ 58γ : 
Αμὰ νδιαῦ ἃγα ἃ}} [ῃ686 {Π]|ηρ8 ἰ0 18 Ὁ {Π6Ὺ ΘΓ οί 
581 οὗ υ8" Αγ (8 γ8 [Π6 ἌἈβθθε ον; μυΐ {ΠΘΥ λαὺθ ἃ 
ΤΘίθγΘηΟΒ6 ἴο γοι. Εὸνγ ἰΠουρῇ νὰ Κπον,᾽ ὅτ. 

ΒΥ [86 Ζκαιυ 15 τιθδηΐ (ἢ6 ΟἸ]α 1 δβίδηηθηΐ πηΐϊνοῦ- 
84 }}γ. ἜΘ Αροϑβίϊβ, ἴοο, 8408, ποΐ περὶ τῶν ἐν νόμῳ, 
Ρυΐ τοῖς ἐν νόμω. Εοτ [ἢ ᾿ᾶνὺ ΠΙΘΏ ΟΠ ΤΏΔΗΥ ΤΠ] 8 
σοποθγηῖηρ [μ6 ΒΑΡγ]ουΐδη8, Ρογβίδηβ, Μ6ά68, Ερυρ- 
ι(ἰ4η8, ἕο. Βιυι 1 ψᾶ8 ον (6 υδειυ5, [086 ππάδσ (ἢ 6 
Ϊανν, {πη {Πο86 τηδίζοιβ δῃἃ ργορῃθ01685 σοπηθοίοα 
Ὑ] 1 (Π6π} 6ΓΘ τηθηϊοηρά, 
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’ ἼΠῚ5 τ ὑἡἱον Ὁ {πὸ 86 Π]οοῖ τγχὰ8 αἶ5ο (δε ὉΥ͂ 
Οτο 8, Μτ. Ποοεῖκο, ὅτο., ἐπα Ἰαιίογ οὗ ψησ ἢ 115 
ῬΆΓΑΡὮΏΓΑΘΘΘ: ““ ΤῊ 18 4}} δα! ἃ ἐπ {πΠ6 βαογθά Βοὺξκ οὗ 
186 : δὰ Ψψἢδί 18 βαϊά {ΠΟ ΓΤ, νὰ Κῆον ἰ8 8814 οὗ 
ἐπα εν ψΠ0 ὅτ ὑπᾶογ (Π6 [᾿. [( 5 {Πεγοίοτα 
ΤΟΙΊΔΓΚΑΡΪῈ ἰδὲ ἐἢ8 σσπησχίοη βοι ἃ πᾶν ὈΘδΏ 
υπδίίοπάοα ἰο ὃν στοί., ῬΥῖθγ, οάάτγ., Μβοκα., 
δηὰ Κορρβ. [{ ἰ6 ἰῃ ναΐη, ἴοο, ἐῃαΐ Ατἰηπιοῦ (48 ἴῃ 
ᾳιυσϑέίοη ψποίμοσ (Π6 ΑΡροϑιῖα ποῦ ΕΥ̓ ἴῃ6 [αν 
ΤΉ68η8 ἔῃ ψ10]6 οὔ {π6 ϑογρίυγοβ σῇ {1π6 ΟἹα Τεϑία- 
ἴπθηϊ. Νὸο τϑαϑοηαῦϊδ ἀουθὲ οάη δὲ δητογῖαϊ δα οἱ 
1παΐ ροϊηξ ; ΠΟΙ͂ ἐδ 1 Ηπάὰ ἰἢδέὲ ΔηΥ͂ (οΙὨπηοπίδίοΥ 
ἴγ88 ονδὺ δοίογε σοιηθ ἴο δηγ οἵδποσ οοποϊ δου. Τἢι8 
τ. Το κα οὔϑογνοα {μαΐ “δε 7,ατο πδΓα δἰ ζηῖβεβ (ἢ 6 
τΠοἷ6 οὗ τ 6 ΟΙά Τδβίδιπθης, ψηϊοῆ σοπίδιϊηρ ΓΕΥ6- 
Ἰαιϊοπβ ἴροπι οὐ ἴῃ {ἢς {ἰπ|6 οὗ {πς 1δνν, δηὰ ον 
ἐϑ {πο86 ἀηόδγ {πΠῸ 1. οὗ Ὠὶνίπο δυιδβοσιγ, δηὰ 8 
ΓᾺΪΟ 48 Μὰὸ}} αα ἐθ 1Ὁῷὸ [86], 18 ϑοηιθί 68 [ἢ {Π6 
Νον Τοβίαιηοπί ΤςαΠ]οἀ ἐλο αι, ἀπ 90 οὖν ϑαν! ουῦ 
ΠΙΠΊδΟΙ Γ᾽ υ568 {π6 ἴστηὶ ζατυ, ἴῃ Φοὶ. 10, 8. Απά 
{86 τῃηθϑηϊηρ (Π6 54}5) οὗ ϑιῖ. δὰ] ἤεθγὰ 18, Τῆδε (ἢ 8 
ἀ6οἸαγβιιοιβ οὗ ασα, νης δα Παά οἰοά ουἦ οὗ (Π6 
ΟΙα Ταβίδηγεπί, γαγα ϑροκθη οὗ {6 7618, ΠῸ ΜΘΓΘ 
υηάδγ ἴπ6 αἰδροηβδίίοη οὗ τῆς ΟἹά Γαοβίαμηοηΐ, δηά 
Ἅ6Γ6, Ὁγ (ἢ6 ψογάβ οἵ Οοἄ ἰο ἐξ6π), 41} οὗἁἉ τῃδτη ὕγο- 
ΠΟυΠΟΘά 5βἰηηθῖ8. Απά δἰ πουρῇ (9 86 {86 ψογάϑ 
οἵ Μαοΐζη.) τϑῃυ ἐπ] πρ8 τα βροΐκζδη οὗ, δῃά ἰο {8 
(Σοπέ||65, ἴῃ (ἢ6 ϑπν ἰβῆ ϑδογίρίυγοθ, 186 ᾿τηπιεαϊαῖθ 
Ἰηϊοηίίοη Οὗ {π686 νΥ ηρβ γ88 ἴο ᾿ηϑίτυςῖ, ΘΧΒογί, 
Δ ΓΟΡΤΟν 6 (ἢ6 Ψ6 78. Απηά, {πογοίογο, [ΠΟῪ ἀγα 4} 
ἴο Ὀ6 υπάεογδίοοα 845 δρόκθὴ ἰο {πθιὴ, 1688 11 15 
τηοπίίοποά ἐπαὶ (Π6 ΟΘμ11165 ᾿π ραγίξοι Ὁ γα δά- 
ἄγοββθα. 

ἼΠΘ Ἔχργθβϑίοῃ οἱ ἐν τῷ νόμῳ 148 ΒΥΠΟΠΥπουΒ τ! ἢ 
οἱ νόμον ἔχοντες, 2, 14. οἱ ὑπὸ νόμον, 6, 1δ. ἃπα 1 (οΥ. 
9. 20 

19. ἵνα πᾶν στόμα Φραγῇ, ““ 80 {πὶ {πΠ6 πποῦῖϊ οὗ 
{πΠ6 ψ ]οΐθ σοῦ], ΟΣ ΠΙΔΩΥ παίίοπ5,  μοῖΠοΓ δον ἢ οΥ 
Ηρδίϊδπ, πιυϑὲ θ6 βϑίορρεα." Φράττειν τὸ στόμα εἰρ- 
ΠΙΠ68, ΠΓΘΓΑΠΥ, [0 δέορ ὩΡ, δῃά 15 υϑοά οὗ 8Π1Π18]5 ; 
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45 ἰπ Απίοῃ. 12, 1. (εἰϊδὰ ΒΥ ϑἪ"]θυθη.) [ἢ ἃ ἢριι- 
γαῖϊνο 86:88 ὁ Θόσυ8 ἴῃ Πδπη. 6, 24. ξ Μδςος. 2, θ0. 
ΗΔ4}.1},28. Απά ἐκφράττειν ἰΒ ποῦ τῃέγοα 6} 
Ὡδοα οὗ ΓΒ ΟΡ Δ ΟΠ6 [0 81||6ης6. 8.0. ΡΙυἱ. Ρ. 88. 
(οἰοἀ ὃγ Ὑ᾽ οἰβίοι ἢ), ταῦτ᾽ ἀπκοστρέφει τὴν γχωώτταν---: 
ἐμφράττει τὸ στόμα, ἄγχει, σιωπᾶν ποιεῖ. ΘΙΠΟΒΙ ἢ. 
88. ᾧ τὸ στόμα. Δημοσθένης ἐνέφραξε. Απά 80 ΡΥ 1.“- 
Βδη., ποῦ πηΐγοηυθηί,ψγ. [ δάά Ῥοϊ]υχ 8, 165. ἀπο- 
φράττειν τὸ στόμα, μόνον οὐκ ἀφαίρειν τὴν φωνὴν. 50 
ατσί. δοΠΊΡ ΑΓ 68 Εἶχα ρῆγαβα οεούμαονο ηρίαπι ἴῃ ΡΙΔα- 
5; δηά [6 δα γ8 (δέ 10 18 ΒΥΠΟΏγιηοὰ5 ΜΙ ἀναπο- 
λόγητος εἶναι. 

ΤὨΏΒΟΡΗΥ]. οΧρ]αίηβ ἔπ σῇ ο]6 ραβδαρὲ π5: Οὐ 
βόνοι δὲ σὶ ᾿Ιουδαῖοι, ὡλλὰ καὶ πᾶς ὃ κόσμος ὑπόδικος γένη- 
ται τώ Θεῷ, τουτέστι, κατάκριτος. ἀπαῤῥησίαστος, μὴ ἐκ 
τῶν οἰκείων ἔργων δικαιούμενος, ἀλλὰ, τα. 

19. καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς ὃ κόσμοδ, ““δοὸὰ (6 " 
Ψ Π016 Ψψο τ], ηοἱ ον Ηδδίἤδη5, θα 9678, Ὀ8 Ὀτουρῇξ 
ἴῃ ρα ΠΥ Βοίοο ὅοα, ΡῈ ἢδ01]6 ἴο δοπάοιηπαίοῃ.ἢ 
Ὑποόδικος 5]0Ώ {68 ὁ ὑπὸ δίκην ὦν. ΤῊΘ ποτ [5 ἃ ἔοτθη- 
δῖς ἰθγ, Δηἃ οἷζθῃ οὐσυγθ ἴῃ Ρ]αίο δηά Ὠοιμοβίῃ. 
ΨΙἢ ἃ ροηϊνα οὐ ἴἢ6 ον, δηά ἃ ἀδίϊνα οὗ [6 ροτ- 
800 ἰπ]Γο. Οὐηαοηιπαξίοη, 1 τηαβύ ΡῈ ορβεγνϑί, 
ἢδθῦθ ΠΏρΡἢ 68 ρυπΙβῃμηθηΐ αἶϑ8οθ.0ὡὨ ΤΏ ΑἸΡΟΓΙ (6]Ο88. 
Οτ. Ἵχρ απ (ἢ 6 ψογά Ὀγ τιμωρίαις ὑποκείμενος, ὙΨ ὮΘΓΘ 
Ε σοη]δοίατα τιμωρίᾳ. Απά 80 ὙΤΠΘΟΡὮΥ]., ΨΠῸ 6χ- 
ΡΙδἰη8 10: κατάκριτος, ἀπαῤῥησίαστος, μὴ ἐκ τῶν οἰκείων 
ἔργων. δικαιούμενος, ἀλλὰ τῆς ἑτέρου βοηθείας δεόμενος" 
ἤγουν τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ. 

20. διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσᾳ σάρξ. 
115 Ρ]δίη!]ν δηβνοῦβθ ἴο (ἢ6 Ηδρτγ, ΝΒ δ πῦ; δὰ 
48 σὰρξ 5ἰστιῆο5 πιαη, 80 1 ἤθγα ἀβθηοίββ 4}} "παπκῖηα, 
1. 6. ποίίπον 906 )}8 ποῦ θη 68, δΔη ἃ σΟΠΒΘΑΊΘΏΙΪΥ 
ΔΟΠ6 οἵ {Ππ6 1ηἀ᾽νΙ4114158 σοῃτδη64 ἴῃ {ἢ 6Π|. 

10 8 θθθη πιιοῆ ἀδραίθα ψνἢδί 56η86 15 ἤεγα ἴο 86 
δου θοα (0 νόμου. ΚΟΡΡΘ, δὶ ἸΔΠΥ τοοοπί (οπι- 
τηοπίδίοιβ, 88 ϑοδίθαβη., [ΔΚ6 1 ἰο ἀδποία {π6 ϑογρ- 
ἔμ γ 8 : δῃὰ {Π6 ὺ γοηαάεγ διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἅἁμαρ- 
τίας, “οἡ [ἢ σοηίγαγγ, (6 Βογρίυγοβ (680 }Ὸ ΤΠ αΐ 8} 

ΝΟΙ,. ΡΨ. ΖΕ 
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ἸΘἢ 8:6 8[ηῆ:}.᾽ Βυὲ ἔγσπι {818 ᾿ηἰογρτοίδίιοη ἢ 
τηυϑβί (οὐδ! }Υ ἀϊββεηί. ΤῸ πιο 1ἴ 866 Π18 Γδίποε ἃ ρϑγνεσ- 
βίοῃ οὗ ἰῃς ρ]αίη ἴογοθ οὔτ μα ψοσάβ, Όγ δ χιηρ δυο ἃ 
Β6Ώ56 848 Οδῃῃοί Ὀ6 οἰϊοϊ(6α ἔγοπι {π6π|, ψιουΐ στεαῦ 
γἱοΐθησθ. Βοϑβιάθϑβ, {π6 βρη: ηοδίιοη δ8οσι 66 [ο ἐπιγ. 
ἁμαρτ. 15 ἁπδυςῃοτγίΖαά. 1 νψουϊὰ θ6 ΠΘΟΘββΑγΥ 
ἴο 51||6η66 (Π6 γὰρ ἢδΓα, δηά [Π6 νυνὶ δὲ. Αηά ψῇἢδῖ τα- 
᾿ίδπςοα σου]ὰ πόσο θα ρἰδοθα οἡ 8ῃ ἱπίθγργοίβδιοῃ 80 οὔ- 
(αἰηοαῦῷ) ΑΠοσ ἃ οἀγοία] οχαπιηδίοη οὗ [ἢ 6 ραβϑᾶρθ, 
δΔηά σοηῃϑυ!διίοη οὗ (οιημηρηΐξαίοτῦϑβ, δηιϊθηΐ δα πιο- 
ἄδγη, 1 ταυϑί, ἀροῦ (Π6 ψο16, ο΄ 6566 ἴῃ (ἢ δι ᾿πέοϑτ- 
ῥγοίδίίοη ψῃϊοἢ ψγχ8 ργορουηάἀοα ὈΥ ἴμ6 δηςθηΐ 1- 
{Π 618, δα δ48 Ὀδ66η δαορίαα Ὀγ {π6 Ὀδϑ[ τηοάδγη (οῦ- 
τηοηίβϑίογϑβ, ΘΒρϑοίδγ Βεζα, ατοί., οοκο, δὰ ΒΟΥ ; 
ὨδιΏΟΪγ, (Ππδΐ ΌΥ νόμου 18 πησδηΐ ΔΏΥ ἀοοίτίηθ, ψὨΘΙΠΘΓ. 
ψυτίθη οὐ υην τι ἴοη, Μ ὨΙοὗ οτγάο β Δηγ {πὶηρ,, οἵ ᾿ηἴογ- 
ἀϊςῖβ 11. Με. ΠοοΚα ν᾽ 6}} {Γ8η8]468, “ὧν ἀδεας Υ 1αιυ, 
ἱ, 6. (8ϑαγ8 6) ὈΥ δοιίοῃϑ οὗ σοῃίογμ νυ ἴο᾽ ἃ ἰδ γα - 
αυίΐγιηρ ἴΠ6 ρεγίογπιδησα οὗ ἰπ6 δικαίωμα θεοῦ, “ἢ 84 
ῬΘΠΔΙΥ δηποχοά." ΒΥ {18 (σοπίίϊηιι6β ἢ6) πο ἤδδίν 
οδη 6 }υβ{|66ἅ. ΕοΥ Θνθσυ οὔθ ἰδ ηρ οὗ δὴ Ἔχϑδοΐ 
σΟΠὈΓΠΉΥ οὗἁ ἢ]8 δοιίοῃβ [0 {Π6 ᾿πηπηῖ400]6 τεσ ὰἀ6 
οὗ (πΠδἱ οἴθγηδὶ γι}]8 οἵ σῖρῃς, ψ}} θ6 ουπὰ υπτρἢ- 
ἴδοι, δΔηἀ 80 ἰηουγ (ἢ6 Ροηδ ιν οὗ (Π6 Τᾶν.᾿ Γ- 
Τυγηογ 48 ψΜ6]}} ἰα]ὰ ἀονη {Π|6 τηθϑηΐϊηρ 88 [Ὁ]]ον8 : 
“Νὸὼ πηδῆ σδῃ οΪδ[η) 1υ81ΠΠ ςαἰίοη ἴῃ {Π6 βρὲ οὗ οὐ 
ὃγ ρογίδος ορϑάϊθποθ ἴο ΔῃγΥ ἰαν." ““ Νόμου (6 8244). 
σοιῃρτθῃρηςΒ (ἢ εν ]8ἢ [ἀνν, θα ἠοῖ ἴο ἴΠ6 Θχο]ιιδίοῃ 
οὔ {16 ογίρίηδὶ ’ᾷνν αη 6 Γ ἢ] Οὗ πλδηῃ νν 85 ογοαίθα, ἢον- 
νοῦ πηδάθ Κῆοόονῃ, Ποῖ γ ὈΥ Τοάβοη ΟΥἩ γανοἰδί! ἢ" 
«Τὴ Αροϑβεῖβ (σοηίίϊηιι68 116) ανίηρ υϑε6ἀ {Π6 νοτγά 
ἴῃ {18 ἐφρέοπϑδίυο βιρτιϊῇοαίίοῃ, ᾿τη 6 α Αἰ ν αἰτογναγὰβ 
1.868 1ζ ἴῃ ἃ 51:π|118ὉΓ ΟΠ, ἴο ἜΧΡΓΘ88 (ἢΠδῇ Βδῖη 6 ΟΥΙρΊ ΠΑ]. 
ἰανν ἃ5 ρυ]Π ]5η6 ἃ ἴο {Π6 Ψ6ν)}8 Ὺ Μοβθβ. 18 νγᾶβ8 
ἡδίυγα] ἴῃ ἃ Ψψον 5ἢ το, δα ἀγοββίηρ ἢ ἀγσαπιθηΐ 
ἴο ΡΘΙΒΟη8 ἰδθουγίηρ πη 26 ]5ἢ ῥγο]υάῖςο8. 1 
(ΓΚ, (Πογοΐομ, {πὶ ἢ6 ἤθΓ γοΐδγβ ἴο ψἠἢδὶ 15 ΠΠΟΓΟ 
ΓᾺΠΥ Ἔχρ δἰ πϑε ἴῃ οἢ. 7. νίΖ. ἐλθ παέμγ οἵ δἷη, απὰ ἐξξ 
οοηϑοηιθησεδ, δοίης ὅγοισἠξ ἤοπιθ ἐο ἐδ οοηδοίθησο ὃν. 
{λ6 ],αιυ.᾽" 
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Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ β'ρηἱῆθ8 ργοροῦ πα υβε γἱηρ; 
βοῖῃοά οὗ, οἵ {Π6 πιοειμοά ἀενιϑοὰ Ὁγ, Οοά ἴον μι88}- 

ἵηρ, ΟΥ τηΔΚΊΠρ' ΠΊΘἢ τὶρ)ιίθου [Πγουρἢ (ἢ 6 πηογιῖβ 
δηά ἀθαί(ἢ οἔἔὨἉ ΟΠ γιβί.Ἐ Ηδηςθο ἴΐ 18 {ππι8 Ἔχρίαϊ ποά ὈΥῪ 
(ΓΕ ευπιοηΐϊαβ, Ρ. 269. Δικαιοσύνη Θεοῦ, ἡ παρὰ Θεοῦ δι- 
δομενη" ἢ, ἡ ἀπὸ Θεοῦ δικαίωσις, καὶ ἀθάίωσις καὶ ἀπαλ- 
λαγὴ τῶν ἁμαρτιῶν. 

 εἰ9. ρῖνθβ {Π6 10] οσσίηρ ΡδγαρἢΓΆ86: “( δῇ Ιορδ 
δροηάσαπῃ) δβί, πϑηο 9060 ὺ5 Δρϑοϊνοίῃτ, 86 οἴπ68 
ἀδιηηδουηίαγ. δὲ δοίίο 65 Ὠοβίγαϑ οσυτὴ Ἰορα οσοπίοθη- 
ἀϊπιι8, Δρραγθῦι, ἴθροπιὶ ἃ ΠΟδῚ8 πο {|1586 βοῦνϑ" 
ἠθφι Δάθδοσι!θ ΡΟ η88 ἰθαρα 538Δης 48 ΠΟΡῚ8 6886 πχοίι- 
οη Δ." ᾿ 

δ᾿ ἡ [9 ἱπηρονγίδηϊ ἴογεω ἵ {ΠῚ ΠἾἶΚ ΡΙΌΡΕΡ ἴο ἸΑΥ ὈΘΙΌΓΕ ΤΩΥ Σεδ6 18 
416 ἐοϊοννίηρ; Ἰυτηΐηοι!β ΓΕ, ΑΓ 8 οὗ 768}]8 : : 

““Ἰπιοἰ ριον δυΐοια. ργορεθηδα Ἀεὶ νοϊυηία8 δβοϊνοηϊ Ὠουΐποδ 
8 ρΡεσοδιογυῃ μοεηἷβ οὐ ἤέάεπι ἐπ Οἠτιδίωα, 1. 16 ἃ 17. αι αυϊάεηι, 
τ εχ βιρεογίογιθυ.5 ραίεῖ, Γεοΐα ἔδει 8, ας ἤδο μὑσγοῦδηϊγ, 86 6Χδθ- 
ΕΓ ἀεῦεῖ, Ῥδιΐυβ ΟΠ γϑεϊ δυοίογ [δἴθωχ βεουϊυ8 ἴὰης οπχηΐα Πάεὶ 
δἰταρ Ιοἰζον ἐγ δαϊ, υδἱ ἀδπηοηδίγδηάυμι ογαΐ, τευϑπ Ἔγρὰ Πευτ ῥἷθ- 
ἰδίεη), αὐ 6 δε ἐχοίβιις, οἵ Γαπάδιδηΐυπι 6856 ἀεθεῖ ομλῃΐπμ νἱγ- 
τιιζιι), ἐπ ἀπὲπιο δοϊτ γοϑίἀθσο Ὑὺ]ῖ δηΐτ οἂπὶ αϑθδοιϊοηθιη δηϊηὶ 
θεο εἰ ΟἸιγϊϑῖο ἀδάϊ!, αυε βαδὲ ποτηΐῃα δρρεϊ]αΐυγ, οἵ ορετίδιι ὑγῖ- 
Θγε) εἰ οροτῦπι εἰεοίΓίοθπ ἰηζ6}}Π|ρ}. Αἰἴαυθ ἢξδεο ταῖΐο ἀοοσδηάὲ 
Ῥγέμειμη δὰ τοδὶ ρίϑοθη 65 ρΘοοδίοτοϑ ρογίϊπεῖ, 4108 οοτηξηΐβθα ἀεἰεί8, 
80] Ἰοἰίοθ αῦεηῖ, Ουΐϊθυδ, 6 ἀδδβρεγοηῖϊ ἀθ β8]υ16 διιὰ, οβίθβηθθηΐα 
δρ68 6βῖ, ἴογο, υἱ βάε νερΐδη ἱτηροίτεηῖ, εἰϊδηηθιὶ δΒαεὶ ΓγΓαοι 0.5 δἰνα 
ΡΙ6 ἤδοιϊ8, (4 εβ ἴῃ πδβοεηΐα ἤἀ6 ἢθ Ὄχρεοϊδεϊ αυϊάδτῃ ροβευηῖ, 
δάπυς σλγοδηΐ. [.υ.ς. 93, 40. δεα4. 18, 18 ἃ 14. Ουδ ἰῃ Γα Βδογσί δου ῃ- 
ἤογεβ υἰγΓίυϑαιιε οϑάϊοϊθ τροχὸ οοπρεηιηξ. Ὑἱὰδ ᾧ ϑ8ῃ). 19, 18. 
Ῥβαϊῃι 82, 1. 4 ἃ ὅ. 41,8, 18 ἃ. 19. Αεἴογ. 4, 37. 9. 16, 80 δι 81. 
Ἐοη). 10, 9---Ἰ. 1 Τίω. 1,12 ἃ 16. Τιι,8,8. εἰπαο εβάξιῃ σὰ- 
τἶο ἰἀοηοα ε8ῖ δὰ ε08 γε η 08, ααὶ να] ἰπ ΑὈγδθδμλὶ σαι σου ται 
ΤΩ) ΟΓΌΩ. τη οΥ [18 ϑαουνὶ δοαυϊεβοεῦδηΐ, δάθοημα ἱπάδαυδ ἔεγθυθδηϊ 86 
οἵη δἰδηϊρεηΐβ, αυΐρρε ἱτοίμηϊβ 8. ρεοοδίοσ 06 εοάδπ ἰ000 86 ηι1-. 
ΤΏΘΓΟ δαροσί ; ναὶ αυΐ ϑιιὰ ἱωποοεῃ(ὶὰ εἰ δαηοϊ αἴθ ἔγεϊ!, ἀγγοκδηῖὶ 
ἄς 56 ρεγβιββίοης (ππηθηΐοβ, οχ διιΐβ νἱγία ἰδ γυι5{1π|88 ἰδ 6 πὶ ἃς 
Ῥγδιηΐα αὐρογεθδηϊ. Ταὶδ γι έξέξα ρ]οεγογυπιαια ῬΠανίβεοσυπι οἷ 
Ἰοαίβ ἀοοεϊζογιτι εἰλίς ΟὨείδδὶ, δὲ τηυἱοταπι ΟἾἸ τ δ ἰδηογαῦ ἰδ βσΓα 
Ῥδυ εταῖ.--- ΡΙΟ αἰϊνογοιίδια ἱρίτυγ ποιηϊηθτη δὸ ἰθιρογυῦ), αυδηὶ 
δβαρϊοηςἰδδί την αὐ ΐϑη6 ἰῃ ἀοοοηἋο 9ο ρον γεβρίοἱϊ, 8 Οἢγίδῖο, Ῥαι]ο, 
80 Ζ5οοῦο, πηοάο πέστις, τηοῦο ἔργα υπϊοὰ ὑγρεηίυγ. Ῥαυ]υ8 ἀρροηϊο 
τῇ πίστει ὨΟῊ ἔργα ἀγαθὰ, 8εἀ ἔργα νόμου, ἰἰα οἰηῖ βαεὶ εὔροια, 
ϑόσημοΣ ἀἰοῖτ ἔργα νόμον, Ἰαπαθδτη νόμιμα τε] ἔννομα, Ἰερὶ σΟ;Β86}.-" 
(Δ, ἰορα} 8, Ὧ6 Δῆσαρδ δεηἰθηκίδ νἸἀοαίαγ. Οἶγ, 2, 7." 

εφ 
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Γ Βὲ8 Ὀθθῇ ργονφᾷ ὃν (δ ἰοαγηϑὰ Ψψιγίωρα ἃιή Βρ. 
Β}}1, {πᾶ0 (Π6 ψοτγὰ 7 1β ἤθσὸ υ86ἀ ἴῃ 8, Ἰογθῃβίο, 
οὐ γιιἀϊςΊΑΓῪ 86 η896, δὰ 16. Ὠοΐ 8 (ΟΣΤὴ ΡΑΓΆ]1οἱ ἰθ9 ἔρες 
αἰνοηθδβ. Ὀπξ τοί ἴο ἃ λυάϊςαὶ ᾿γοοθ88, Πα φαγΓίΘΘ 
ἴῃ [ἃ (6 1άρ8 οὗ δοαυϊ4), μγαι86, δηὰ γτονγασὰ. ἀπά 
ἰἰ ἴα ψε}} οὐὔβοσνθὰ ὃγ Ποάάσ, “" (αὶ {π6 ποτα βϑοπλα 
αἰ γ58 ΟἹ Εἰπιδίον (0 γθίθγ ἴο {π6 Βοίπρ Ῥγομπομηςθᾷ 
δια ἰγοδίθὰ 89 σισῃίθουβ ἰῃ ἐδο ρεοδίὶ ἄδΥ οἵ (ἀοά β 
μηϊνογϑαὶ υἀριηθηί.᾽ 
(τοί {8 ΔΟΪγ ἀἰδοιιδθθ8 ἐπ ΓΟβ8Ο ΒΥ (86 

1αν οἵ Μοβεοβ οουἱά ἠοΐ 180} ἢὴ͵}γ7: “(δυδα ςὺν Το χ 
4168 νῖτϑϑ [861]. }8{1θ δαὶ! ΒοιλΙη68] Ὠοῃ παθεοείξ, 
εϑύ [1.] υΐα Ργοϊηϊ884 ἰδηϊἀπιὶ σοηίηθί ὑηϊῈ8 ν ξε8 
Ποπηη8 ου]υϑα 6. βϑρδίϊο {ἰπ||ἰαΐ8, σὐτπὰ ἰλοία ΑΌτγα- 
Πιδηλο ῥγοιηϊβδᾶ υἱΐγα πχογίθαι 6}1.18 ἰῇ 1] ΠἸΘΏΒΙΧΗΙ 86 
Ρογγοχουίηΐ, 800 αυϊρυ8 φἐ τη8]08 αυϊδάδμι ἰδίογο 
ΔΡΥδ δίῃ δειβριο δίῃ οί, 566 ΡΓΥῸ πϑίιοῦΘ ΘΒ ΡΟΣυ τη 
(6 ΠΕ ΘΓ : ὉΠ66 οἵ ζυϑ{π|8 6}118 αιιδηγν18 ἴῃ σογά 6 5118 
8. 60 ρῥΙασρῃβ, (θη ογ ἰπηθη ταυϊυὸ [010 1814 ςα 
4υδλ Ρῥγιπιογιᾷ ἰθιρούι (Ἰεϊβίϊδαϊ ρἰθείᾳυθ μοῦ 
οη6 νἱΐδε ἰθΘρι18, ὨΘΡ6 8 Βαρί(ίβιθο, ΘΧΒΙΒΈΘΓΘΟ. 
Ῥτο τηοῦο χονοἰαἰίοη!β σγον 468, ργο πηοάο Ηδοὶ ριι- 
εἰ[Δ8 ϑηϊπι ἂς νἱίϑ, [00] ΡΪι8 σοηίο!ξ Ἰθου8, Ρ 
οἰ αχίριί. Αἰαμπὲ ῬΠΠ]οβορίν, μὠέῶ ἀοέέξδιι5 ἀο- 

ἐγὶ ἥγηιναηι φιιαπάασηι αοὶϊ  έαέθηι : ᾿ῦὰ Θηλ Θαϊηιὶ- 
ἢ ιν: γοτος αιοά ατῷςοὶ ἔξιννοσαπί. δὶς οἵ Ρδγ δρ- 
(8 ηυϊίοβ [ωοαἱ σοηρηιθηίος δου τ Ἰυαᾳ 4φυ:- 
ἄδι 106 Γ Ὠομηη88 νϑ] 68, βοῇ δυΐίθι. 114 ᾿ξ ογίοῦ 
ἥυδηι ὐδρτι λον ἀοοιάσγαὶ Π ου5,. οἱ ᾿γνὸῇ 80[4π| αἷρ- 
ἡδίυν δυ8 ργτη 118 ΠΟὴ (ΘΓΓΘΏ 8, 8564 (ΟΕ 65010118, διιέ, 
Ρούμι18, 8 ρο  ΟοΙθϑ8.᾿ ! 

- Μδοκηιρμί, ἴοο, οὔδβθγνθβ, (πδὲ ““ 1ξ, 15 ρμἰαίη ἐδ 
Ἀροϑβεῖβ 18 ἤθγα βρθακίηρ οὗ ἃ "πογϊξονίοιις 7ιιδέοα- 
ἐΐρη, ὈΥ ταοζγαΐ, ἃ5 ψ 6 }} 88 ὈΥ σθεριηοηΐϊαὶ νψογκα οἱ 
αν, ἴγοια (ἢ6 ῃΙνθγβδ νυ οὗὨ ἢἷ8 ῥγοροπιιίοι; δηά. 
αἶδο (τοιῃ (Πἰ8, (δι [ἢ6 ΟὨἷγ σοῃάϊ 0 οἡ ψϊοἢ ἔαιο 
ΑἸ] ον"8 7501 αἰ!ο 0 ΔΩΥ͂ ῥΘΊβΒΟῃ 18 ἢ 8 ρϑγξογπ)ηρ 
4}} 115 γϑαυἰβι(οη8 ; δῃά {Πογείογε, 88, ἰη (ἢ. ργθβαηΐ 
οίαία οὗ ἢυμηδηῃ Ὠδίμγο, ἃ ρερζϑοέ οὐθάϊοηοε ἔο ἰκερ. ἴα 

4 
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πρύμο ολδῖο, {6 ΑΡροϑε 6 αϑϑοϑύξίοα ἰπ ἐπβ νϑίϑο: 
ΤΈΓΕΒΙ 5 ΠΥΑΤΊΒΌΪΥ {γΓα8.᾽; ΝΕ 

Αηά “δῖ ἔσευ ἤόΓΘ σοι ρθη 8 πὰς ΓΑ] 88 6 ]] ἀ8᾽ 
τόν θα (ονέθενεβ οάάγιαρ6) ἀρῥθαῦβ ἤοϊῃ (Π6 σθῃ-:᾿ 
οἰυβίοη ὙΠ (ἢ ΑΡΟΞ116 εἰγανβ, δηᾶ {ἢ6 τῆ οἷα ἰοῆογ: 
οἵ ἰνἴ8. δυθϑοαυθηξ δἰριπηθήϊ; ὙΠ οἢ (Π8 845) ἢδνο' 
ΨΟΓΥ {|| ψοιῆς, "ἢ τΠογὸ ΟΓα τοοιῃ (0 οὈ]δοὶ, Ἐπ 
του ἢ τα οδηησίέ ὃ6 }ι8ι|ῆ64 ὈῪ ον ονεαϊθηοθ ἰο᾽ 
[6 ἰὰνν οὗ Μοβεβ, ψ8 τηδὰν' Ὀὲ ῥιιϑιΠπἀ ΕΥ̓ αοἀ 8 πᾶ- 
[ὈΓΔ] ἰαν.᾽ἢ 

[{ 16 βυτρτγίϑίηρ δὶ ἨοῸ οὐ εἷς 88 γόϊηδιϊζθα ἐμ δ᾽ 
6}110818 οὗἁ μόνον ἰὼ ἐπ οἴαυ86 διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις 
ἁμαρτίας, ἴδηι ἩΒΙδἢ {Π6ΓῸ ἰθ ΠΟῊΘ πίογθ ἐγεαυθηῖ; 
4. ἃ. “Ἐοὺ Ὀν. ἐμ Ιανν 16 ϑηὖψ αἰογάβαά ἃ Κπον]δᾶρθ 
οΐ εἷη, δπα σοῃβθαυθηι!ῦ Ποΐ ἃ τηοᾺ6 οὗ δἰοηϊὴρ (οΥ 
ϊξ, ὁγ ἃ τηϑῖποά οὗ γϑϑίοσιηρ [Π6 ΒΙΠΠΟΓ ἃρσδίη ἴο ἔΆΥΟΌΣ 
ἀαηα δοδορίἀήςο," ΤΠΘΟόρΏγ δός, Πονγθνοῦ, 668 [0 
μάν θ66ῆ, ἴῃ βοπὴθ ἴπθαβυῦθ, ἀναγ Οὐ ἐπ15, ἔγοτῃ ἢ15 
ψνογά8: ᾿Ακριβεστέραν, φησὶν (8εἷ], ὁ Παῦλος) ὃ νόμος 
τοῖς ἀνθριόποις ἐπίγνωσιν τῆς ἁμαρτίας ἐντέθεικε, καὶ σῷο- 

ἔρον τὴν κατ᾽ αὐτὴν κατηγορίαν πεϊγοίηνε᾽ εἰς δὲ τῆς 
ἀρετῆν τὴν κατόρθωσιν ἐπαρκέσαι τοῖς ἀνθρώποις οὐκ ἴσ χυ- 
σεν' οὕτω δείξας τὸν νόμον μόνον διδάσκαλον τῶν καλῶν 
(ἔογί. κωκών) ὑνοδείκνυσι τῆς χάριτος τὴν ἰσχύν. "Ἐὸ 
«8 ρυγροθθ, ἔοο, {Π8Γ6 15 όυοἢ Ρογηθησς ἴῃ 1Π6 
ὀδβογναίοη οἵ Π)οάαάτγιαρο, {πῶῦ “{Π|5 ΒΕΓΟΠΡῚΥ ᾿πΠ| 01:69 
τῆθϑ Βγοίκβῃ διὰ ἀϊδ)οϊ πύρα δἴδιθ οὗ Βα δη παίθγθ, Ηἢ 
σΟπβΘ]ΏΠ6Ηης8 οἵ νδιοῖ (6 ῥγϑοθρίβ ἢ οὐ ῥίνοϑ 
5. ΜΠ]. οὐ τ 6 ΨΠΟΪΘ, ΟὨΪΥ βοῦν ἴο δοηνίοϊ ἃ5 οἵ 
δυο, αὶ ποὲ ὑο ργοάμπος δῇ ορϑάϊθησδ ὈγῪ ψῇῃϊοἢ 6 
ὁδῃ ΗπΑ ΠΥ ό ἀοαυξίοα ἀηα δΔοσορύθα, 

. [η[0 80 Θχ σδοαιηρὶν δχίθπϑνθ ἃ 4 68{100} Τὴν ΠΡ 
Ψ1}} ποῖ ρϑγηε πὸ ἔχου ἴο ΘΗΘΓ ; Δη4 {ΠΕ ΓΘΙΌΡΟ] 
πιύδε 6 οομθαπί ἰο γοῖθι' ΠῚ ἐδδάρθιθ ἴὸ Ἱπθς οὖλθ᾽ 
ὀχσο!]θηΐ τηδίέοσ, δου οὗ ΟΠ Γγβοδίοῃι, δῃὰ (Π6 Οτθοκ 
Οὐιμητηση δῖον, 88 65οὸ ατοίιι5, ΡΟ], ΒοΖα, ΒΗ]. ἀπᾶ 
ΜΗ ΌΥ ; δηά νι] φοποίθαο ψ1{Π {Π6 νογα8 ἴῃ τ οἢ 
Με. ϑ᾽αἀθ συμ ὑρ (Π6 ψΠοΪες δείοτ. ““ἜΝ 5 ̓ γὰ9 
(86. Αρόβιϊθ δαρ διηθά ἐϊ τϑαὶ βαθησα δηὲ ἔθιπάἀδ- 



4,29 ΚΟΜΑΝ8, ΟὉΒΆΑΡ, σΣεΐ,- 

ἐΐξοη οὗἁὨ ( γβιϊδηϊν, ἔοσ {ἢ6 ᾿Ἰῃρίγιοῖ ἀπαὰ ποηνοῦ- 
βίοῃ οί οὗ {πΠ6 26 νν δηά {π6 (ὐθῃθ!εα ;--ἰῃς δόγηεῦ 
οχρθοίοα )υδβοδίίοῃ οἢ {πΠ6 σγουπά οὗ ῥγίν!ορο8, 
ἔτοτα ἴμ6 Κπον]θάρε οἵ [ῃ6 Μοβαῖο [νν, δῃά ἴδε ρεῖ-- 
ἔοσιηδησο Οὔ Ἱον! ο 8] γιῖ68 (866 ΕἸ] 6 γ οὐ {πὶ8 Ερίϑ8116, 
ἴη Αοἰ8 20);--(Π ἰαέξον" ψου]ὰ παίμ γα! ν Ὀ6 ᾿μοϊποὰ 
ἴο Ῥγδϑυῖηθ, 1 80η16 ἄθρτίθθ, οὐ [86 ΘΧοΟΪϑὲνο πη] ΓΗ: 
οὗ τὰ ΤΊΟΣΆΪ οὨδγδοίοσ. δῖ. δὶ [θδοΐοδ τἴμᾶΐ (ἢ 656 
ΤΙ ΠΟΙΡΙ68 ἃσὰ 6408} δγγοηθοιϑ; (6 (γι βείδῃ θυ} 148 

[με ΒΟΡ6 οὔ ποίπίηρ 6Ἶ86, 88 ἃ )ομπααξίοη, Ὀὰϊ [ἢ 6 
τη τ Β οὗὁἁ ΟΠ γῖϑί, ΌΥῚ νης ἢ ἢ6 86} 8 (0 θὲ 1υδβι86ἀ 
(ἰγουρσῇ Δ. ὅ6ο [Π6 ποίϑ οὐ εἶ. 92), 18. 

21. νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου---προφητῶν. ὙΠι8. ἔὰΓ [86 
ΑΡΌΒιΪῈ αἀ ἀφβοσιρϑά {π6 ἀδργανν δηἀ σογγυρίοη. 
οτδα ψῇοϊο πυμηϑδη τᾶςθ, δηὰ δά βῆονῃ (δἰ ὨΘΙΈΠΟΣ 
{Πη6 Ῥαρδὴβ ὈΥ Ὠδίυγαὶ γα χζίοη, πὸσ (Πἢ6 6 νγν8 Ὀγ [(Π6΄ 
Μοβδὶςο [νν, οουϊὰ Ὀ6 τοίογσμῃηραά. ΗἨδφδ πον ζσϑιυΓηϑβ. 
(ο {π6 8 )6οἴ ἢ6 Παά ΟὨΪΥ 5 ρθγ τουροα οἢ δἱ 1. 
17., πδηηοὶυ, {παι ὈΥ (6 ΟἸὨγϑεδη ΕΒ ]ρσίοη 15 ΒΒ ΘΙ: 
{Π6 ΨΥ ἴο {γι [6] οἱΐγ, δηα [Π6 δοηυϊγαπγοηΐ οΟὔτῃς ἔ8- 
νου οὗ (οά ; δηά δ πόσο ΠΥ τθδο 68, δὲ ν. 91---90.. 
οἵ {118 οδαρίογ, {πὶ (88 ΟΡ οὗ ἀ6] 'νοόγϑησα ἔγοπι ρὰ- 
ὨΪΒΒηρηΐ, δηά οὗ οἴδσγηδὶ βαϊναί:οη, οδη ὃ6 δἰίδιποά 
ἴῸΣ τηθῃ ΟὨΪΥ ὈΥ ἔδϊἢ. ἴῃ (ἢῃ6 Ὠϊνίθ ργομιδβοβ οὗ 
σῖδςθ. (Βοβθηπ.) Τῇθ νογβ οὗ [06 νϑγϑα δΥ 6 
1808 ᾿πιογρτγοῖθα : “ Βυΐ πον (υπάογ (Π6 ἀἸθροηβδίίοη. 
οὔ [Π6 (1ο8ρ6}) (Π6 τ]ρἢῃΘουδη 688 ΟΓ τη046 οἵ ιι8ι18ς8- 
[Ιου ΡΓΟΠΙ 864 ἰῃ 16 [δ΄ δῃά (Π6 Ῥιγορμαίβ, ἰΒ66- 
Ρϑηάοηί οἵ 6 [,νν, 88 Ὀδθη σανϑδὶ θα." ΤὍΤὨ ἡ 
8686, ΠοΟΎΘνΘΓ, ΓΘΟΌΪΓΕΒ 8 ἔγθοῦ ραγρΡΉΓΑ86 : δηα 118 
18 ΨΘΓῪ ΨΜ6]1] σίνθῃ γ Μι. Τυγηοτ, ψῆοὸ ἔμθὺ8 ΠΟΔΟΪΥ 
ΘΟὨΠΘΟίβ ἴΠ6 ἔννο Οἰδιι868 ΠΟ ὕὑῃ 66 Γ᾽ σοΟὨΒι ΘΓ ἢ - 
“10 πορά ποῖ ϑυγργίβα γου, [δαί ᾿υ88οιίςοη οδῃποῦ 
θὲ 18 οὐθίδίποά, βίησα {π6 ἰὰνν δα αιέδ ἃ ἀϊδγοης 
ἀΘδση, νἱΖ. ἰο τίη υ8 (91.) ἴο {Π6 Κηον]οάρα οὗ 
Β[Ὼ ; νυνὶ δὲ, ὅζο. θαΐϊ Ὥον, ὑπάογ (6 Οοβροϊ, ἃ πμοιμοὰ 
οὗ )υϑεβοαίίοη 18 γονθα] θά, οὗ σι ϊοῆ Οοά 15 {86 ᾿δὺ- 
ἔδμοΓ (δικ. θεοῦ), δῃὰ ἴο ΜΜΗΙΟὮ 41} γοῦγ δογιρίυγαβ θθ δ 
ἰθβοηΥ, ἐμαὶ τς. Πρ6, νΠςἢ), τοϊθοιηρσ οὐφαάϊοηςσα 
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8ἃ8 ἴΠ6 στουπα οὗ (922.) 1υκεἰποδίοη, (χωρὶς νόμου), 
ΤΏΔ 65 (11 !ἢ ὦν εὐδ γεν τ ΘΓ (8, τς δ με 
8δη4 ψῇηϊςῃ οχίθηδβ 118 θοησδῆϊβ ἰο 4}1 ὈθΊθνοσθ, νι ἢ- 
ουὔἱ ἀἰδογιτηϊηδίϊοη, (ὐθη:1165 845 Μν6}} 85 96 08." ν 

Ϊὴ ναΐη ἀἄοθβ Κορρε δπᾶάρανοιυ ἰο σοῃνοσγῖ φυνὶ δὲ 
ἰηΐο ἃ τθγο ἀγρμηιοηέαπάϊ ζογημμία, αἐφμὶ σεγο. Τὶ 
τηυϑί γούδίη 108 ἢ1}} ἔΌσοο, δηα βίρῃιν, “δὰ ον (υη- 
ἄδογ {ῃ6 (ἀοβροὶ Πιβρθηβδιιοη), ἃ8 ορροβϑᾶ ἰοὸ {Π6 
τἰ6 οὔ ἴἢ8 1,ν.᾿ δὸ Ηθρθι. 9,26. νῦν δὲ ὥπαξ---διὰ 
τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανρήωται" ὙὮΘΓΘ, ἔγοτῃ [Π6 σοηίοχί, 
11 Ρ]ΑΙΉΥ ἀρροθᾶγβ {πδι νῦν δὲ 18 βα]ἃ 1π Τρροϑί(ἴοι ἴο 
(86 {πὸ οὗ {πὸ ἅν. Απα {Π|18 86η86 οἵ νυνὶ δὲ 1 
ἰἰᾶνα οὐβοινθά [ἴῃ νϑγοι 8 ραγίϑ οὗ [6 (4881 8] τσὶ- 
[6 Γ5, Θβρϑοῖδ! γ ΧοηόρΒοη δηὰ “Γι ον 1468 ; 6Χ. ρΓ. 
ΤὨυογά. 8, 48, νῦν δὲ, διέ α5 ἐδ σα86 ποῖὺ δίαπάς. 1, 
Βονονοσ, γοϑοῖνο νῆδί 1 αν [0 880 οὔ (ἢϊ5. Ἰάϊοιι 
[ῸΣ ΤΥ δῃηοίαςοη οἡ [ἢΠδ΄ ρᾳδβδᾶρθ. ἢ βίυάθηΐ ΠΥ 
σοηϑα]ῖ Γ,Δηρ6 οη Ψοἢ. 8, 40. ΤὭΏΘΟΡὮγ]. δηὰ (ἔου- 
Τη6ῃ. ΓΟΙΊΔΙΚ (ἔγοια ΟΠ γυβοϑί.) (παι [ἢ6 ἰδ γπὶ φανέρω- 
ταὶ Β661}8 ἴ0 βυρροϑ [δύ {Π6 δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, 61- 
ἐδέοα ἠογηιογίψ, Ὀυΐ ΟὨΪΥ τῦα5 ἠϊααθη ; ἀηα τῃ6Υ [ΠῚ ηΚ 
τῆδὲ ὈΥ {18 δηὰ [ἢ6 Θχργθβϑβίοῃ μαρτυρουμένη ὑπὸ νόμου 
καὶ προφήτων, [ῃ6 Αροϑῖ]6 Ὠιηϊ8 ῃδϊ 10 18 ποΐ ἃ ΤΏ6ΓΒ 
ΠΟν ΘΙ γ. δ66 πηοΓ6 ἰη ἹΠΘορἢγΪδοῖ δηὰ Τ ποοάογοι. 

ΟΥ̓ {π6 ράδβδίνθ, μαρτυρεῖσθαι, ΜὮΙοΝ 18 δοιηῃονπδῖ 
ΓΆΓΘ, ΘΧΔΠΊΡ]68 γα ρίνοη ὈΥ ΥεῖβΒ. ἴτοῃ Μ. Αηϊΐοη. 
84 «Ζοβθρίιυ8. 

ΦΩ͂, δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως ἾἸ. Χ. ΤἤοΙΓα 185 
Π6ΓΘ ὈΪΔΙΗΪΥ δὴ θραπαϊορδὶ5, [ἢ 6 ἕογοβ οὗ ψ 16 }} ΓΕ81 168 
1η (η8 δὲ. Νὸγ ποοὰ ψῈ γεβοσί ἴο {Π6 σβδηρθ οὔ ρᾳῃπὸ- 
(υδίϊοη ργοροβθά ὈΥ Βοβ (ΕἸσΙΡη 10 αά Ὀδοη Ὀεΐογθ 
ον! 868 ὈΥ ἸΠοοάογοί), δι θυ, ἴο ρυΐϊ {Π6 ψογή8 

ρουμένη--- Χριστοῦ ἴΏ ἃ ΡΔΓΘΗΓἢΘ8Ι5. [0 15 δν]- 
ἀφηΐ, τὨογοίογο, ἰῃδὶ δίϊθὺγ προφητῶν ἴπΠ6Γ6 οὐρῇί ηοΐ 
ίο Ὀ6 ἃ ροσιοά, Ὀυΐ ΟΠἸΥ ἃ σοπηηδ. 

ᾧῷ, εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς πιστεύοντας. ΤἢΘ 
Οομτηθηΐδίοιβ δΓῸ βοιηθῆηδί ρῥϑιρὶοχθά ψ ἢ (18 
Τοροιἰοῆ. ὅϑθνογαὶ γθοθηΐ ΟΠ68 ομέ (ἢ6 Κηοΐῖ, ὈΥῪ 

“ Νοὸσ ἀἰά ἰξ παῖε εϑοᾶρα (πὸ αγθεῖς Οοτημδηίδίοσδ. (8ες (ξουδ".) 
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σδΒο ον (ῃ6 Ψψοτάβ καὶ ἐπὶ πάνταρ. Βαϊ ἐδοβὲ διε 
ουμβί(δα ἴῃ βΒο ἔενν Μδ5., (Πδὶ 6 τοδυ βριρροβε {ἰπθῆ 
ἴο ᾶνρ ἈΓίΒθῃ ἴτοι {86 Ηρομοϊοιεἰδίοη. ΤΠ 
᾿Θβίοη, ὨΟΨΕνΟΓ, 18, Ψ ΠΘΊΠΟΓ ΔΩΥ πιο δηϊηρ ἴΏΔΥ δὲ 

ἠϊδα { το ὃ6 οοηνεγοα 1η ἰΠθ86 σρρϑέϊίθης ΝΟΥ 
(6 ἀτοοῖκ Οοσιηρδηίδίοιβ, δΔηα βου Σῃηοά 6 ΓΙ ομβοε, 
ΒΌΡΡΟΘα {86 εἰς δηα ἐπὶ Ἰπ:ρη 64 [0 Γβρτοδρηΐ {6 
ἀἰάξτοιι ῬΘΙΒΟΠΒ, [6 [Ὀγπιογ {Π6 796 νν5, δῃ (ἢ ἰδοῦ 
ἰῆ6 Οδϑηι 658. Βυΐ πιοβῖ γροϑς (οιημηθηΐδίοσθ, 28 
Κορραο, ἰγϑδί 1118 88 ἃ πηϊβδέβ θη ποίίοῃ, δϑὰ ([οἱ- 
Ἰονίηρ Οἴο  Ἰι.9) τοραγὰ (6 εἰς δηα ἐπὶ 85 (26 58}16,. 
δηά ἰδἶῖκθ ἐῃ6 καὶ ἴῃ {Π6 5686 οὗ οὑ 6}, ΟΥ 88 ρἰδοηδβίίο, 
νἱΖ. υπίο δἰ}, ευθῆ 4} ψῇο δο]ϊονα,," δὲ ἢ ἴς δ θθἢ 
πᾶσι πᾶσι τοῖς πιστεύουσι. Βαϊ 1 οδηποὲ ἃρτθὸ ΨΠΕ 
{ποπὶ: βίποθ, βοίψανοῦ 1Ἢ πᾶν 86 10} (ἢ6 σΟΙΓΕΒ- 
Ροηάθηςξ ψογὰβ ἴῃ τηοάδγῃ ᾿δηριρρ68, σοί }Υ 86 
Οτθεῖκ πᾶς 15. ΠΟΡΟΣ (ἢ. Πι|846 ΤΏΟΣΕ οἰ ρῃδίϊσαὶ ὈῪ 
ταρϑιοη. ὍΤἢδ καὶ ἴῃ {Π18 σοηῃβίγιοσίίοη σδῃ ΠΘὲΠογ 
6 Ῥἰδοηϑβίϊο, ΠΟΓ Ὀ6 ἰἀκΚθῃ ἴογ θυ. ΑἹ] ἐμαΐ σδῃ 
Β6 βαΐεὶν μηδ᾽ ἰδ "θα, 18 (818, [δὶ {Π6 οἶαιιδα καὶ ἐπὶ 
πάντας 18 ΡΟΞΒΙΌΪΥ Ἰη θη οά ἴο ΒΕ οιηρμαίίςαὶ, δῃα σος- 
[Δ] ψἃ8 τηθδηΐ ἴο ᾿πηρᾶτί ἤδγνα δῃηὰ νίρουγ ἴο 116 
οἴδιιβα ρσϑοβθαϊηρ, ψ  ]οἢ 19, δι ΠΡ Ϊν, δαυϊναίοης ἰο αὐ 
εὐἱέλομέ Θαοορέϊοη. ΝΑΥ, ἴῃ οἰαυδε [Ὁ] οσίηρ᾽ 56 6 π5 
Ιηἰοηἀθα ἴο τοηάθγ (ἢ6 56η86 Ὡγ0ΓῈ ἀδοϊ θὰ ; 4. ἃ. 
“ γρβ, [0 4]}, 1 β4Υ: [ὉΓ {Π6Γ6 18 Ὡ0 δχοθρίϊου." 
ΤἬἼΘΓΘ ΔΡΡΘΆΓΒ, ἴοο, ἴο Ὀ6 ἃ βοτί οἵ ρᾶγοποιηββὶδ, νυ ῇ 
ψ ΠΙΟἢ ΠΥ δ6 σΟΠΙΡΑΓΘα 8 ΥΘΓΥ 8.114 Οἤ6 ἰῇ ΨΦΓ. 

ὉΠ ΑΔ ἴρ (ἢ Ἐίμο Β, ἐμοῖν ἰοϑιἰτοῃίοη 8.6 {|Φ ἰ9 Ὀ6 (γιιρίρ ἰᾷ 
τοσί(εγϑ οὐ ταϊπυΐα ογἰ(ἰοἴδηι ; αἵ Ἰἰεᾶδί. ΟὨΪγῪ ἴμοβθα σγβο (εἰ εγαίοὶν 
8δἀορῖ ἃ σεγίδίη γοδάϊωρ ἴῃ δη δἰ βανὰ δὴν ΟΥ δυϊ ἀθηῖ]νγ δοῖ ὑροι ἱὶ ἰὼ 
ἐχροϑίἴοη, 8Γ6 ΔΗΥ͂ ἀδοείβινα ουϊάθηοθ, Νοῦν ᾿ιοτε Οδιγϑοϑῖ. ἢ89 ἸΏΟσῈ 
τεῖος (ἤδη δ} {πὲ γεβϑί, δῃὰ ΗΪ8 δυϊβοσί ἐγ ἐδ γον ἰϊ ; ραν οιβπάϊηρ, 
τμαῖ Ππἰ9 πδιηθ ΘρθθΒΓΒ 'ἢ Κορρεὶδβ Κα ν. [,δοῖ, ββ δὴ ΔυΓΒΟΓΗΥ οἱ (Ὡς 
ΠΟΠΙΓΔΙΥ δ'46. Τῇ δηϊϊθηΐ νογβίο9, (Π6 50ΥΓ. ληὰ Ὑ}ρ;., βῆεινν (86 
απεϊημῖίν οὗ 6 τεδάϊηρ; ; δηὰ (Πουρῇ 5οιηδ ἔδνν γεοδηϊ Ψ ΓΒΙΟἢ 8 ομἱῖ 
(Π6 ννογάβ, γεῖ δμοΐ δυϊῃου [168 ΓΘ αἰνναυβ Ὑγοθ κοῦ ἴῃ {Π6 ογεβφίον 
τ(αῃ ἰῃ {Π6 αὐαῥέέοπ οὗ γαγάδ; Ἔϑρϑοΐβ!ν ννβρῶ εἶ φρογάδ οπβ ἰοὰ 
866} ὈἰεΟὨββ(16, ΟΣ 8:6 ὙΘΣῪ ΟἸΒΟΌΓΕ ; ΔΙρυναῆοα Ὀεΐῃρ᾽ αἰναγρ γηρεῖθ, 
ἴῃ οὐδεν οᾶ56, ἴῸΓ ρίοδδεδβ. ὕπασυ ἴΠ686 σοηῃπίαογαί οἢ8, δη Ὀδοδυβα 
ἰς ννουἹὰ Ὀε δἰπγοϑῖ ἱπῃροβ8:0]6 0 δοσοιηί ἴον (με αὐἀαἑέξοπ, Ὀμὶ ΘΆΘΥ 
ἴου {ΠῸ οπιϊίοη, [6 ΟΣ δ ἴῃ αυοοίίοη ἡγυϑί ὃθ νειϊαϊιοί. 
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80. δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως, καὶ ἀκραβνυδτίαν διὰ 
τῆς πίστεως. 

Διαστολή, αἱδἐϊποίοη, ἴτοτῃ διαστέλλω, ἐο δοηα, ραΐ, 
δὲ εὐ αμαγέ. ὅδοιῦδ ( οπληλοηίδίογβ, ΠΟΎΓΘΨΘΙ, ΓΣΡΏΘΘΓ 
ἱϊ δερεγίογλέῳ. Βυῖ (Ππ ἔστη ογ 1ηἰοιφτοίδοη 15 οοῃ- 
δσιηθά Ὀγ 1 (οε, 14, 7. . 

48, πάντες γὰρ ἥμαρτον, καὶ ὑστεροῦνται τῆς δάξης τοῦ 
Θεοῦ. Ιξς 15 30 ΘΔΒῪ τηδίίου 10 ἀοίεειίαθ (6 οχδος 
8686 οὗ δόξης, δίῃοα, ἰποῦα 8 βϑνεύδαὶ νἱϑὰβ ἴῃ 
ὙΠΙΟἢ 10 ΤΩΔΥ 06 σοηϑβιάδγοα αἰτηοβϑί θα Δ ΠΥ 5} 86. 
ΟΒσγγϑοϑβῖ., Βοδιβοῦτγο, δηἋ οἰδοῦϑ, (8 Κθ 11 10 γοθϑῶ 16 
αἴοῦν δηα ἐδ] ον οὐ Ηρανθρη. Οἰδεσε, 489 ΚΟρρο, 
ἱπίοτργεοῖ: “ἤανα Ὠοΐί ψΠογροῦ ἰο φΊοτΥ ;᾿" σὰ ἰ5 
ἐγὼθ ἰῃ ἀροέγίηε, ὈυαΓ ποῖ βυϊδ6 ἴο [ἢ ἐογεροϊηρ' 
ψοτάβ. δα τροϑὲ ργοῦδὈ!α τ δγρεοί  ] 00 185 ἐμαί οὗ 
Μεϊδποίδοῃ, Οατοί., (το 9, Οπαηάον, γ1Π|εἰ, Ηδιη- 
τηοηᾶ, Μαοκηϊχδι, Βοβοβιη., δια βοῃ ]ς5.. ΠΆΣΊΘΙΥ 
ἐλ ζαυοιν" απὰ ἀρργοδαΐξέοη 96 αοά, ψὶιὰ Δη δα)υηςὲ 
Βοίίοῦι οὗ τῃ6 Ὠδρρίποαβ {Π6ηοα ἐἰοροηάϊηρ. (δ6α 
ΟΓοὶ]. αβα Μδοκμ.) {1}}15 ᾿πιογργοίδίοῃ ὃ δεἰορίρά, 
᾿ ΜἘ}Π θ6 υπῃθοθββαγΥ, ὨΔῪ ἱῃοοηρσγποιβ, ἰο αὐ οὶ} 
θη (ἢ γαέΐο πιρδέαρλογξ ἴῃ ὑστεροῦνται, ὙΠΟ ἢ νο Ρ, 
ποι ρἢ 16 ΟΥΙΡΊΠΔΙΥ ΒΗ 168 ὕο οογ6 δεἠῖμα, ὃδ ἐπ 78- 
Ῥέογ, γαῖ αἰϑὸ ἀφηοίθϑ ἔο σ0η16 ἔοο ἰαΐθ ζο7'" ακὺ ἐλίηξ, 
8Π4 σομϑΘ] ΠΕΪΥ ἐὺ ηιδϑδα οὐ ἰέ, Ὀ6 ἀδδέϊέμέθ οἵ 1 3Ὲ 
ν᾿ ΒΙΟἢ [Δ81 δἰ ρηδοδοη 18 ΠΟΓΘ δίομθ ΔρρἘςαῦΪρ, δηά 
οὗ ψἈὶο ἢ ἸΏΔῺΥ ΘΧΒΙΏΡΙΘΒ ΓΩΔΥ 6 Β66Ώ ἴῃ δοἢ!]. [,6Χ.. 
88 8150 οἵ δόδα ἴῃ (6 ἀθονα 86:86. (ϑεὲ Μϑδοκῃ.) 

44. δικαιοῦμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι. δοῖ!α ἢΡΙΘ 
ΆΏΟΥ 8ῃ ἄρα πία βού ρεοή. Βυϊ Οὐ 1π8, ατοῖ,, δηά 
θίδοτϑ, γοῖοσ 11 ἴο [η6 ργθοθάϊηρ νοι ὑστεροῦνται, Ν ΙΟΒ 
ΤΩΔΥῪ 6 δἀιπμ!εἰοα οἡ “σγαπιπιαέϊοαϊ ρΥἱποὶρῖο65, αιὰ 18 η6- 
ΘΘΒΒΆΓΥ [0 ἔογπ βοῖηθ σοηϑίγιοίίοη, δ ταί 6 Γ (6 η65 ἰο 
ψΘΆΚΘΩ (ἢ6 46η56. Αἱ 8}} δυθηΐβ, 1 δβεβεηί ἰο ΒοζΖᾶ, 
Ριφοδῖον, δηὰ Οτὑο 5, {παι (Π6 ραγίς!ρ]6 15 Ρὰΐ ἔῸΣ 
ἰδς ἐπαϊοαξίυο ργεδομπέ, ὈὉῪῚ δῦ [ΠΥ ο4}} ἃ Μοδναΐδηε, 
μυίὶ ψηϊεΐ 15 δἰδο ἃ Ογεοῖδνι, αῃα, ἱηάοοα, 15 ἔοι πα 

π΄ Αμὰ ἰἰ 8 δουίεἷγ τοεβαυκοὰ ὃν θοάδάν,, (μαὲ ὕστερ, Παῖς ἀοησῖοα 
ἃ ἀ6βοΐξθηου οὗὨ ναί ταῖρι λζ ἤᾶνο Ὀσοὴ δἰϊαϊηοά, γαῖ μοῦ (ἤδη (6 1085 
οὗ νυβαῖ 18 δοϊυλν ροβϑεϑϑεά.᾽" 
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ἴῃ τηοβί "ποδογ Ἰαηρυάαρεβθ. Ὑεὶ ἴΠ6 ργϑβοὴς Σπάϊςά- 
ἔνα ἄἀοθβ ῃοΐ 8661) (ο γἱο]αὰ ἃ βυ840]6 8628. ΤΠα 
86η86 γοαιϊγοα ὈΥ ἴΠ6 σοπίοχί, Δη4 [Π6 παίτγο οὗ {Π6 
80] 6οῖ, 18. (Πδὶ ρίνοη ὈΥ ΒεΖϑα, (0 18 [Π6 ΟὨΪΥ ΟὨΘ 
πα΄ 88 αἰἰδίηρα 11) ΠδΠΊΘΙΥ, “υἱὐ αὰυὶ }υδιθορηζωτγ."ἢ 
ΤῊΙ8, ονονοῦ, πᾶν, ὈΥ ἃ Ρορυΐαγ ἰἀ!οι, 6 δάτηοὰ 
οὗ τ 6 1ηἀϊ]οδῖνα ; δηὰ, ἃ5 ἰΐ 18 1ἀἸοπηδίϊς, [Π6 ΓΘ 18 ΠΟ 
Ὠδοά ἰο ΌΠ]ονν 10 ἴῃ ἃ ἐγδηβίδιίοη. Τῃ6 {Γπ16 86η86, 
{πογοίογθ, 18 {Π|5: ““ Βαϊ {Π6Υ τηυϑὲ (1. 6. ᾶνῈ Ὡδϑὰ 
(0) Ρ6 }.81Ά6ἀ." ᾿ 

Δώρεαν, “εἶν, οἵ ἤλοτα Ὀθηρῆϊ, νπουΐ τασαγά 
ἴο ποεῖ ;᾿ 88 18. ρα ἢ ἔγοπι {Π6 ψοσ 8. Ὁ] ον ηρ, τῇ 
αὑτοῦ χάριτι. Δῃὰ 1η Βοηπι. 4, 4. Δῃὰ 4 Τ]1688. ὃ, 8. 
11 16 ΟΡροβϑᾶ ἴο κατὰ ὀφείλημα. Τῃ δώρεαν, ἴοο, {6 ΓΘ 
18 ἃ βιρδυσπίοη οὗ κατὰ ὙΤη6 (οιηπηδηίδίουβ ρῖνθ 
ΔῺ ΘΧΘΙΏΡΪ6 οὗ ἃ 5 π|}1 4 δ δα το 1η (ἢ ΗΘ. ὨΣΊ. 

44. διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χ. ᾽(., ““ τῃητουρὰ 
{π6 τϑἀοιηρτίοη οβδοϊθά ὈΥ τηθδηβ οὗ (γιϑὶ .6805.᾽ 
Τὴ τἪ86 Ιπἰετγργοίδιοη οὗ [Π6 ψογὰ ἀπολ., (ὐοπηπιθηί8- 
[ΟΥ8, ἔῸΓ πογα πῃ ἃ σθηΐυγΥ, να ΡυΓϑιιθα 8 Π|6- 
(μΠοά ψοῖν ἀσνιαῖθ8 ἵγοιῃ ἰδὲ δάορίοα Ὀγ ἴδε 8η- 
εἰδθηΐῖ, δηὰ 1ηἀοοθὶ βου πποάθιῃ οὔθ8. Νοῦν, 801:- 
Δ0]γ το {Π6 οἰγπηοίοργ οὗ {Π6 ψογά, δηὰᾶ δάνεγιηρ ἴο 
118 ρῥγιηϊνα δοσορίδιϊοη, ἰὰ ψουὰ ἀδπηοίβ 8 ἀο]νοΐ-. 
ΔΏΘΘ Οὗ ΔΩΥ οὔθ ἴγοῃμ ἀθδίῃ οὔ σδρίϊνιν, ὈΥ ρᾶγίην. 
[Π6 λύτρον, ΟΥ̓ ρΡτῖςα οὗἉ ἀθ] νογᾶηςα ; δηα ἰΐ 15 ονίουϑ 
(δι {πΠ6 ψογὰ τηϊσῃῖ, ὉΥ ἃ πδίυγαὶ 8η6 ϑδϑὺ ἰγδῃ81- 
ιἰἰοα, 6 υβοά οἱ ἀδἰνεζδηςθ ἰῇ αηψ τσᾶψ. ϑδοπ,ο: 
Οτθοῖκ, δηά πιοϑὲ 1,διπ᾿ ΕλιΠοἴβ, ΠΟΘ δβϑίρηῃ ἴο {Π6 
ψοσά 115 2 5686, τεΐδγγιηρ ἴο ἐπ ῥγίοθ ραϊὰ ον. 
Ὀγ ΟἸγίβι 8 οβδεϊηρ ἢ 56 1 ὑρ ἰο ἀθαῖἢ ἣν ΟἿΣ ΓΕ- 
ἀοιηρίίοη. ΟἿ ῆ6 σοΟΠΙΓΑΓΥ, δἰπιοϑί 4}} (Π6 ἰδίϑγ 
Οοπιηπιοηίδίοῦβ βθοῖ δρτοοὰ ἰδὲ Ὧο γοΐδγθησα 18 ἴο 
6 δά ἰο {ἢ6 1468 οἵ γαῆβοῃ ρῥαϊά.. Νήν. 1 οοκκο μὰ 5 
Θβρθο αν ὀχογίθα ἢ 586] ἴο ονογίυγῃ. 118 ποίίοῃ. 
ρα 8 ποῖθ, ἤοσο, 1ηἴδ 8114, ἢ6 8805, ““ τρἀδοιηΐηρ, 
ἰῃ δοιρίυγα. ἰδησυάαρα, ἀοε68 ποί' ἀθῃηοίθ ρῥγϑοῖβεῖν 
Αγϊηρ 8ὴ δαιίναίθηι.᾿ Αἠηά ΠΕ γοΐδιβ ἴο Εχοά. 
δι οι. 7, 8. 16, 156. 24, 18. Βιυϊΐί, νι ἢ ἀσίθγοηςα 
ἰο 80 ργθδῖ δ δ ΠΟΥ, [18 βθθιη8 ἤραςηρ ψΊ ἢ ἃ 
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ΒΗΔΟΟῪΥ ; ἴον {πδγα ἃγο, 1 ἱπηδρίηθ, 686 ΨΟΓΙ ΓΘΆ. 
βοῃ!ηρ; ψΠ ἢ, ψἢο νου] ρὸ ἴο [Π6 Θχίγθπιθ οὐ ρυβῆϊηρ 
[Π6 4] 810 80 [Ἀγ ἃ58 ἴο κα 11 ἀββεγίνο οὗ ἃ ργίοδ 
ραϊά, ὅτε. ; ποῖ που] ἃ 6 88 ἘΏΓΘΑΒΟΏΔΌΪΘ 88. (Π6 
ΘΟΟΠΙΓΑΓΥ ΘΧίΓγοΠΊ6, Ἰηἰ0 ΨΏ]ΟὮ 80 ΤἸΠΔΏΥ ΒΟΥ τυη, Οὗ 
8) Κίηρ 10 ἴο {Π6 5Β6η86 ΟΥ̓ πογὰ ἀθέϊνεγαπμοθ. Ἡργα,, 
8ἃ5 1Π τηοϑί ΟΥΠΘΓ 64868, 1ἃ Ὑ1}} Ὀ6 681 ἴο βῖθοσ ἃ πηϊἀ 16 
σοῦτγβα, δηα ἔΌ]]ον {Π|6 Θχϑιηρὶα οὐ τπ6 δηοίεης αὐοοῖκ 
Ἐδίμογθ, νῦο, ᾿πάἀθθα, γοοορῃ!Ζα ἰη (ἢ 6 Ψψογά ἃ αἰγοςί 
αἰξωδίοη ἴο (868 ἀο]νογδηςα Ὀείηρ οἥξβοιϊθα Ὀγ {Π6 ργο- 
1ΟἸΔΙΟΓΥ βδοσιῆςσθ οἵ (γϑῖ, θυΐ πὸ πιοσο. Ἵἢι8 
ὨΘΟΡΉΥ]., δίτον ΟΠγγβοβίοιῃ, ὀχρίδΐηβ ἱΐ, τῆς τελείας 

ἐλευθερίας ἥν ἐνέργησεν ὁ Χριστὸς" οὗτος γὰρ Χύτρον ἑαυ" 
τὸν δοὺς; ἐδικαίωσεν ἡμᾶς. Απάὰ (Βουμηθη: διὰ τῇς 
αἱρέσεως τῶν παραπτωμάτων, ἧς τυγχάνομεν ἐν Χ. ἾἸ.. 
Ἴο γο ἔτ 6 Γ τὨδη [{}18 185 ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ, βίης (ἢ8 
ΜΟΓΩΒ [Ὁ]ΠΟΜΊΠΡ ΒΌΡΡΙΥ ψμδί 15 νδηϊηρ ἴο σοιηρϊοίθ 
[86 ποίΐοῃ οὗ (ἢ6 ψογκ οἵ γεἀθιηρίίοη. ἘΕῸΣσ ] πηιβὲ 
Οὔδβεγνθ (δῦ βθθιη8 ἴο ἤανβϑ οσοιγγοά ἴο ποηθδ οὗ [86 
Ἑαϊῖοῖβ οὐ Οοπμπιδηΐδίοιβ ; θυ 18 Θυ  ἀθης Υ τθοοῦ- 
Ὠ1ΖΘα Ὀγ ΟΠνγυϑοβί.), (δι {π6 ψογάϑ ὅν περιέθετο ὁ Θεὸς; 
8Γ6 (0 6 88 ΟἰΟΒ6ΙΥ 88 ροϑβιῦ]6 σοπηδοϊθα ὙΠ} {ἢ 6 
τεοθάϊηρ. ΕἸΏΔΙΪΥ, 848 ἴο {ἢ6 ΟΠ ου {165 ταϊβοαὰ ὈῪ 

Ἰοεῖο ἴο (6 ΠΠἴογαὶ 86η86 οἵ δωρεὰν, ἀηἀ [Π6 »έόγδοη᾽ 
(ο οι [ἢ6 λύτρον τηιϑί )6 ΕΥ̓ ἐδ τᾶν ἴο Ὀ6 ραϊά, 1 
Πι88᾽ Ὀδθῃ ψ6}} σϑιηδσκοὰ ΌὉγῪ Μγ. Τυγηργ, [Πδὲ {Πὲ8 
δωρεὰν ““ταβροοίβ (ἢ6 ραγπιθηΐ οὗ 8 οσομὴροηϑαίίοη 
ΟΥ Θαυϊναίθηῖ; δῃὰ ψἠηδίθνος (ὐοά σἤοοβ68 ο δοσορί 
ΤΩΔΥ Μ6]1 Ὀ6 6816 8η Θαυϊναἰοηΐ, οἡ ΝὨΙσἢ στγουηα, 
8.8 Ὑ6}} 88 ΟΠ. 118 ΟΥ̓. δι Ποίθηου ἴο οἴεος [6 ζοῃ-, 
ἰριηρ[αἰοα οπὰ, (Ο γίϑι 8 βϑδογῆσθ ννᾶ8 80. 866 85 
Χο θ ]θης ποία οὗ Υ  ΌΥ οα ΗΘΌ. 10, 14. 
Νον οἡ Μγ. 1 οοΚο᾽ Β ροϑιοη, [μδ {ΠΏ 6 ΓΘ Ὀ6 8 ργῖςθ 

ΒΌΡΡοΞβοϑα ἰο 6 ΓΘδΙΪγ διά [0 ἃ ρϑβοῃ (τγοίδεγσιηρ ἰο 
ΈΤιϊ. 2, 14.), (μδ΄ ρογβοῃ τηλιϑὶ Ὀ6 βἷη δηὰ δαίδῃ, Μτ. 
ΤΟΓΗΟΣ νν6}} γπλαγκβ, “6 (πδ΄ ἴῃ Ι18, ΠΙΘΌΜΥ 18. 
Ρἰδι]γΥ ρυΐϊ ἴὸγ ("6 συ, ἀσπι!ηΐοπ, δηά οἤξδοίβ οὗ 1ξ, 
8Δη4: (Π656 Βοΐηρ υηάον (ὐοα᾽ 5 οοπίτουϊ, οοξξηρ οἱ 
(6 βίππον ἐπγουρῇ οὐδ ρϑγιβδίοῦ, δηα γϑηγονα. 
4816 ὈΥ τοορᾶπό Ὡς οὐ αἱοῆθ σου δὰ δάσρί, ἰῃα 
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τοἀδιηρίίοη Ῥυῖσα (84 δρυτεῦνα ἴδ} ἴδ ΜΟΙ 6 
ΒΆΔ 10 60 ρϑ:ἃ ἰο Οοά;: δη8 85 ἢ τρμέεῳ ἴῦ, τι 
ἜΣ ψ6}} Ὀ6 βα:ἃ (0 "6 8βαιἐβίδοίογυ." 

ψουὰ οὔϑοῦνθ, (Πδὲ ρσγοαΐ σΑΤΘ ἐδ τὸ 8 ᾿άκοη 
ἴπδι (ἢε86 ηαὐθδίίοηβ 4ο ποῖ ἀδροηδγαύο ἰηζο πιθοῦ 
λογομαχιαὶ, ἴο Ῥγονθηΐ ψὨΙοἢ ἰδ 18 ργιοηΐς [0 ΓΘδὲ 88 
Ἰ00|6 88 ροβϑιθίθ οὔ σίησίο ἐχργεδδίοηδ, ΤΏ αἱ 
οὐ] εἶοθ, ἔὸσ Ἰηβίδηςσθ, Γγαϊϑϑά ἤθγα, Ὦδυϑ δγίβθη οἰ ΘΗγ 
ἔτοιῃ σοπδίἀοσίηρ ἀπολυτ. ὃν ἐἐδοίξ, δηὰ ποῖ, 88 ἐΐ 
οΌρδι ἰο 6, ἐπ σοη)μηοέϊοη τοὐέλ ἰἦθ γεϑὲ οὐ ἐλ 
ϑαμέθηοο, 

Οτοξαϑ δηᾶ οἴδοτβ ΠΟΥ γοοῦρηϊζα δὴ 8] 50 ἴο 
εἶνο δαογίβοεϊα καϑαρτικὰ, φὨΪςἢ {πὸ ον δά Οὐκ 
υϑοεῖ,, δί ἃ βγοαΐ Ἔχρϑῆξθ, ἴο ΟΥ̓ Ὁρ. (Οὐδυίδι ἐὲ ἵν, 
{παι ο (ἢ8 ϑαέναξίοη ὃν σγαοο (ὮΙ 18 8η δ υδίοη ἰῃ 
5. δδ, 1., δῃά ηάδοα ἐπτουρδουὶ (π6 τοῖο εδαρίδε. 

25. ὃν προέθετο ὁ Θεὸς ἱλαστήριον, [Ι {Π6 ᾿ηξοριο- 
ἰδίου οὗἁὨ 1Π18 ρϑββαρθ, ἰΐ 15 θϑαϑίϑγ ἴο 866 (ἢ ραποσαὶ 
ἰηὐθηΐ οὗ ἴῃ6 Αροϑβίί6, ἔδη (ο ἀδίογιηῖηθ, νυ σδγ- 
ἰαϊῖγ, ἴῃ Θκδοῖ πηροσί οὗἩἨ ἢἰ8 ψογάβ. Τῇ αι8ξ- 
σΠΥ ἰπτη5 ΘὨΘΗΥ οὐ ἱλαστήριον, ΒΟ ἢ 159 ΡΥΟΡΟΙ͂Υ 
8 δ)θοῖϊνε. ΝΟΥ͂ ΒΈΟΝ δα]θοςίνοβ ἰῃ τήριος ἀθῶοίθ 
ψ αὶ ἢ48 {[Π6 Ρονοῦ οἵ δῇήεσσιμηρ ἴδ δοίίοη βίρηϊδοά 
γ {πὰ τοοῖ ; 48, ΤῸΓ ἰῃβίϑησθ, σωτήριοφ. δι} τ 
80η86 ΜΜ}1}} 6 πηοαϊῆρα ὃν {Ὧ6 δυδείαῃεϊνθ ἐχργοϑεοὰ 
οΓΥ υπάἀογείοοά. ἢ, ἰῃ τῃ6 ΟΙἹα Τοβιδιηθηΐῖ, (δ 6 8ιὉ- 
βίη 06 ἐπίθεμα 15 Βοπηοίϊ πη68 64} 65566] (85 ἴῃ ΕΧοά. ἐδ. 
17.) 5 βοιῃϑιξπηθϑ ἐθξ ἐοὸ δε διρρίϊθα, ἃ8 ᾽η Εκοά, Φὅ, 18, 
10. 0 ὅς 41. Απά 80 Ρ[ηἶο Τ.. 1. Ρ. 461, 14. (οἰϊεὰ 
ὃγ οί.) τῆς δ᾽ ἵλεω δυνάμεως [μίμημαι] τὸ ἐπίθεμα τὴν 
κιβωτοῦ, καλεῖ δ᾽ αὐτὸ ἱλαστήριον" δῖ ἐμ . Μοκ ΚΤ. 4. 
Ρ. 160, 1. ἧρ ἐπίθεμα ὡσανεὶ πῶμα τὸ λεγόμενον ἐν ἱεραῦῆρ 
βίβλοις ἱλαστήριον. Ὑῇῃ0 ψογὰ ἴὔθγο ἀθηποϊθα {Π6 
ροϊάθη οονοσίῆρ οὗὨ (Π6 ἀγκ, ονὲσ ψ ον {π6 ΟἾρῖτ 
Βὲπ|8 Ὕ6ΓΟ Ρῥἰδεθά, σα] θὰ 1ὴ6 πηϑγογ.θϑοδί, δ8ὰ οὐ 
σι θοῦ (6 Ὀ)οοά οὗ {π6 νἱοιΐπιὶ τνᾶ8 ϑρυηκ)βα. δὲ ἕο 
ἄδγ οὗ οοπβεογαίίοη, Αἀνεγείηρ, {89π, (ο {π6 ὑβ6 οἵ 
(δὃ6 ψοτγά ἴπ τΠ6 ΟΙὰ Τεοουμηθηξ, δὴν (οπιπηεπία- 
ἰοτϑ, 88 Βοζα, νι γηρα, Ὠογ]ηρ, Καηΐι5, Ἡ ΒΕΡΥ, 
ὝΟΙ, Ηατάγ, οιαθ., Ἔαγνίογ, [ϑοα ἀν... ϑομποοίέρ,, 
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ΜδοκΚειρίη, (αγρεον, Μαρθο, δηα .45Ρ18, ἰακα ἐμὲ 
ἴο 6 ἃ δίσιἰν ἄρυγαίνα Ἐχργοββίοη, ᾿ρΙ γηρ, “ 5 
1η6 ρεσρῇ οὗ ὐοὰ ψα ἀϊβρεηδεα ἔτοσι (Π8 Ἰογου- 
5ραί, θοίηρ ργοσυγοα ὮὈΥ͂ ἔδ6 νε οἥδγοή Ὠοΐογο τ, 
Φ0 ἴξ 185 δον ἀϊβροββϑοά του (Ὠγιβί, Βεΐηρ' ργοευτεά 
ΒΥ [εὲϑ 9δογηῆςς οὗ Βειβοὶῖ, {πγουρ ἰδ 1ἢ ὲϑ 
δϊοοά." νγείβ. γτοΐίδιβ το Μαίί. 14, 4., δῃῆα το (6 
τοῆφοίου πὲ (Ἤγίβὲ 18, ᾿ϑἀδ64, σοϊηραγοα ἰο {Π6΄ σο- 
νογιαρ οὗ (Π6 δῇκ, (πουρῖὶν ἢΘ 18 ἸΠΟΟΙΏΡΑΓΑΌΪΥ πγογὸ 
Θχοο]]οηῖ, ““ἜΠῚ5 σονοτίηρ (σοη δι68 μ6) Ψψ88 ἴο 
θὲ νιονοά ΟὨΪΥ ΟΠσ6 ἃ γ68γ, δά (δι ὈῪ ἐδ ργίθϑδέὲ 
8ΙΟΠΘ, 8 ἃ ψἃ8 ἴ0 {86 οὐεισα ΟὨΪΥ ἃ 5γ 1200] οἵ ργδοα: 
γ ἤΘΓΟ88 (ἢ γίβέ 18 βαῖ ἐγ ἢ ὈΓ ργορῆθου ἰοὸ ἴῃ ψϑοίὶθ 
Βυσδηῃ τᾶς, 7)αὲ οχριδίοη' ἴᾷς Βἰοοά οὗὨἨ θ0}}8 δπᾶ 
βοβίβ οοπϑεςυζεα; Βυΐ ἐλὲς (ἢ ἸΠΠΒΙΟΙΥ τόσο ρῥγο- 
ςἰοὺβ Ὠἰοοά οἵ (γχιϑῦ ὐαβο ὅθ ΠδΘΌ. 9. ὅ, 19.---- 
156. Αροο. 11, 190. 1 208, ὦ, 2.᾽ [1 ΔΡρεδεβ (δὲ (6 
εν 88 ΒΑΡΌΪ8 αἰνγᾶγβ ταδὶ πίδιηθα ὑῃ8ὲ [815 ἱλαστήριον 
Ββαὰ 4 πυγϑίϊοδὶ βρηϊηοιλίίοη, (ὅ66 86 ΒιαρθΙηιοΔ) 
οἰ αίϊοβ δα ἀπορα ὃγ Υ ο(5.) 

ΤῊρ ἀῦονο ᾿προσργοίδέοη ϑοποείίρ. ἜΠΡΡΟΠΕΟΥ {Π6 
ΡΟ] δ ἀρ ηθη 85: 18[, ΟΧΧ, 56Ώ6Β ἤδηο νος Ών 
ΘΧ Ηθῦτῷο νογίογαηξ, 4185 οαπὶ Βαθϑδῦ [ΘΥΠ ] ΠΔ ΣΟ ΘἫΣ 
οοιαἸ πίπδῖη, {ΠΠ1 μοῦ 86) οι νιμ ἡθπΐγατῃ: νοτίθτγυηΐ, 
ἀαοά ρὲ Ρῥζγο: ϑυλϑιδηξίινο παρϑθηΐς. (δι. δ}}}}}5. ἴῃ 
βοάσι βρηιῆσαίι τοεϊησθῖ, 40 ἰοχίτιϑ' ΗΠ ΘΌγεαβ οἱ οἱ ὁ 
Δι ρασταμς. Νοίδίυγαυσα δάθο' ΟΒεϊβϑίυη 4 60 
018 ρυοροϑίίασσι 6586, ργέρο: ἰλπηϊδπὶ [αι τη5165- 
ἰδτσυτη, 4υ δ] 6 πὶ 86 1086 Π6υ8 ΄φυοηάδπ ἴῃ ἱλαστηρίῳ 
ξερτηφϑοηίαν! (ΕΔ Βῖς βίτηαϊ Ἱπο] υἸτπ|ς ἈΓρΙ ΒΩ ΘΏΦΠη 
Ργο ἀϊντηδί6 ΟἿ ΓΙ511) :: ἀείπθ ἰδπηπδῖη 1οτπα πε 
οἰοιῃθηίθηι οὐ ΟΠ ρΏΠΠΩ,. 40}. ΡΕσσΔΙΟΓΌΠΙ, ΠΟΒίΓΟΓΙ ΠΥ 
θχρίδοηθηι βυβοθρὶϊ." (ὐδεραον., ἴοο, 1ι8{1Ώἔ68. ἰδ 
εἰναβ.:: “9 Νδῖῃ, ΟΠ γι ϑί:ι, 1.) ταδίοπα οὐβοῖδ, τορίῖ. οἵ 6χ- 
Ρίμξ ρεροδία ποδία. Ββ. 868..1, ἴδῃ. 8, 44. 1 20}. . 
--2.) Βεαήοησ ἐκλαῤῥέαέὶοηϊδ ἀϊυΐπα;, οαιπθεῃ. 1) 1861 
Βἰ θη ἀληθην [ἢ 586: ΠΡ 68. (ὐοἷ055. 4, 9.:---8.) Ηδιίοῃα 
σὨπΟΉ, τορὶὰ ϑρίοπάοι πιβῥοϑίδέβ. --- 4.}} Βυδυθ 
πὲέμιδ, ἀδρεν δίομθ 58} δι 1η15 []δϑίοὶ ἀδ] αι μαοοαίῃ, 
ΡΟΡΌΪ, δὸ 10}, [μονιϊ, 16, 14. (ο]. 1, 14... δ) 



ἀρὴν ΦΔΌΜΑΝΒ, ΟΗΑΡ. 11. 

Ἠδίϊομο ἐωέξεΐι», αἀππιθχαῖ βι08, τὲ σὺ 7.8 8118 ἤδδϊ- 
ἐδηΐ ρἱΐ δο ἀο!οθοδηῖ. ΡΆ8. 86, 8. ΜΕΙ. 8, 2. 

ΤῊϊ8. ἰηϊογργοίδίίοη μιᾶν, 1 (1 Κ, 6 αἱ τιΠθα ς 
γαῖ ο ἰξ τοδὴν (ὐομπῃπιοηϊδίοιβ οὗ δ ηθῆσα ἴακὸ 
βίγοηρ; δχοθρίίοῃ. Κορρθ, ἰοῦ ᾿πβίβῃςθ, οὔϑεγνεβ 
{παι 10 ἱῆνοῖνοβ ἃ σοηϊιδίοη οὗ ἥριτγε, (ἢ γῖϑὲ Ρείηρ 
ΒΡΟΚΘη οὗἉ 85 {Π6 ΠΌΡΟΣ 1186], δῃηα 8458 (ἢ 6 νἹοῖπι 
ψ Πο86 οοά 8 βργιηκ]οαὰ οἡ 11, Βαυΐ 1 ἴπΠ6γὰ θ6 
ΟΪν δῇ αἰξμδίοη, {πΠ18 ΟὈ]ΘοίΙοη ἀ068 ποῖ βθθῖη ἰο 
ἤάνα πιο ἴογοθ. [11 18 γσϑιηγκοά, ἴοο, ὈῪ Κυρᾷκε, 
{παι 1[Π6 ἱπιογργοίδιίοη ἴῃ αιιοβίίοη 18 Ὀοίἢ β01]6 δηᾶ 
οὔβεοιγο. Βυΐ {Π6 γεαδοπῖηρ 9.5, ἐδο “Ῥοδέζε 15 βοτηο- 
{1π|68 Ὀοίῇ. 

Αποιδογιηοάο οὐ ἐπιογργοίαιοη 15 Δἀορίοα ὈΥ ΠΊΔῺΥ 
οἴϊηθηὶ (οιηπηοηΐδίοῦα, 848 Εγαβίη8, Οτοίυ5, Ηδπι- 
ΤΏΟΠΩ, [,6 (Ἰθγο, Βοὶ8, Ε]5ηοσ, ἔνρκο, Κορρο, δίογτγ, 
ϑ΄ ἢ ]60.5.. 8η4 σΟΓΔΙΏΪΥ τηοῦ 8 δἰζθηϊίοη ; ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ͂ 
88 [ἃ 15 βυιρροτγίοἁ ὈΥ {π6 δυο οὗἩ (Π6 ΕλίΠοτς 
δῃρὰ Οατοοὶς (ὐομητηδηϊδίοῖϑ; παηλεῖν, τῃδὲ (Π6 ψοτγὰ 
(ο Ὀ6 Βυρρ]16α 15 θύμα οτ᾽ ἱερεῖον, ἀπὰ {παῖ [Π6 8686 18, 
“6 Δ ῬΓΟΡΙ ΠΙΔΙΟΓΥ 58ογ ῆςθ." ΒΒ, ἴῃ ῥγοοῖ, δρροβί [εν 
οἰϊος θθὲ᾽ο (Ὁ γγϑβοϑί. ρ. 184. ἱλαστήριον ᾿Αχαῖοι τὴ ᾿Αθηνᾶ 
τῇ Ἰλιάδι, 1. 6. α ργορὶἐἰαέογῳ σἸ7}. 

ΕἸΠΔΙΠγ, τ(ἢ6 Ψαϊσ. Γοηηογβ 1 ργορἑαξίοποπι, 85 τῇ 
χρῆμα ΜΟΙ ἴο Ὀ6 Βιρρ]164. Βυΐ {Π18 σῃ ΟὨΪΚ τηθϑη 
φγορϊἐἑαέογοπι; ἀπ βϑυςῇ 18 ἴΠ6 86η86 δἀορίοα Ὀγ 
Ἐοβθητη. δηᾶ δΙδαθ. Τῆδί ψου]ά, πονανοσ, Γοαυϊγα 
ἱλαστήῆρα, Δῃὰ ον] 0 ἀρΡΘδΓΒ, ἴσοι (6 σοηϊοχί, 
ἴο Ὀ6 ἴοο σοῃῆῇπροά ἃ 56η86. 

ΕΥΣίπογ, {πΠ6 Ἰη ογργείδιίοῃ οὗ προέθετο ψΨ1}} τοααΐγα 
τυςῇ δἰἰδητοη, 88 [ἢ15. ἔγοπι [πΠ6 ἡδίῃγα οὗ (ἢ 6 ἔδγῃ, 
ΜΝ} θ6 Βοπηθυγῃαΐ ππσοτγίδί ἢ : [ὉΓ πορτίθημι 18 ΒιΙΒΟ ΡΞ 
016 οἵ βθνϑγαὶ 5β6η868 Ὡοΐ ἱπδρρ] 8016 ἴο {π6 ργαϑϑηξ 
οα56. {1848 Ὀ6θη δχρίαἰπϑβᾶ Ὀγ {6 δησίθηΐ 84 ἸὭϑηΥ 
τη οἄδι (ὐοτηπηθηίδίογβ, “ογ6-οὐἀαϊηθά ; δΔἀνοΓιηρ ἴο 
Ερὶ.. 1, 9-11. Βυΐ {Π18, Απιμοη οὔβογνοϑ, νουϊά 
Τοαυΐγα (ἢ6 ργθβθῆςθ οὗ εἶναι οὐ ἔσεσθαι: 8458 ἴῃ (6 
Ραβϑβᾶρε οὗ ΕρΡβ βϑίδῃβ : δηα 18, ΠΊΟγθονοσ, 8 ϑοιῃανἢδί. 
[Δτ- [οἰοΠθα 86η86θ. ΒῪ Κυρκα ἰΐ 15 Ὄχρί δ πϑά, ἴἢ 8 
βδογιῆοϊδὶ δηα νἹοδγίουβ 8686, ἃ5 ριιξ [οΓ ἀντιδοῦναι. 
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᾿ΑὨά ἴὸ οἰξο8. Ἐπεγίρ. [ρῆ. Α. 15δ04., ψεσο Ὠιπα ἰ 
8611. 10 Ὠᾶνα β ϑε{πἰ64 ἃ βίαρ' 1 {μ6 ρΐαςοθ οὗἉ [ρ]}- 
ΒΈΡΙΡ: ΓὨϊ5 ᾿πιογργοίδι οῃ 15 4180 δάορίεα ὈγΥ Ατοῖ- 
ἰβϑῆορ Μαᾶρβϑο οἡ {μ6 Αἰοπειηθηί. (1ΠΠπιδίγ. Ν. 96.) 

Βυΐ {πΠ6 δυιῃουν βοθβ ἴοο ψΘαΚ ἰο βυρροτί ἰΐ; 
βδίησα (ῆ6 ψοτγά, ἴῃ [Π6 ραβϑᾶρο οὗ ΕἸΠΙΡ. 7.8. οἰίθα, 
δάπη18 οὗ ἃ 56η86 ΘΧΔΟΙΥ ἀρτγοοίηρ ψΠῊ (6 τηΐοτ- 
Ῥτγειδιϊοη νος ἢ, ὕροη τ6 ἢ ο]6, βθθῦ)8 ργοίδγαθίο, 
ὨΔΙΏΊΘΙΥ (Πδὶ οὗὅὨ οἷ σοπιηπλοη νογβίοη, δεέ ῥογίἦ, ρμδ- 
ἐϊεὰ ργοροδιῖϊέ. Αηα {18 8 διηηδγαοθά ὃὉγν  οίβ., 
ΟΊ ΘαΒ., Ἦ δῃ]., δηὰ Ἑαγιηογ; δηᾶ β86βθι8 ἰο Ὀ6 Ὀοϑβὲ 
δαἀδρίεα ἴο {ἢ6 σοηίαχῖ. [Ι͂ἡ ρῥτοοῖῦ οὗ (18 βθῆβε οἵ 
(6 νοτγά, δ εί8. οἱἱθ8 Τημυογά. 2, 84. τὰ ὀστᾶ προτί- 
θενται τῶν ἀπογενομένων. 1 Δηἃ Ιβοογ. Ραηρορ. 74.. ἐπὶ 
τοῖς δημοσίη θαπτομένοις τὰ ὄστα προτίθενται. ἘΓΙΡ. 
ΑΙς. 680. σε προθήσονται νέκρον.Ἐ 

25. διὰ τῆς πίστεως ἐν τώ αὐτοῦ αἵματι, ἴοΓ εἰς τὸ 
αἷμα. ΒΥ αἵμα 15. ἤθΓΘ πηοδηΐ δίοοάψ ἀφαξἧ, ἃ5 ἀνα1]- 
806 ἰο βαἰναίίοη. Τῇ [Ὁ] ον ηρ πογά8, ἃ85 Βοβθηπι. 
ΟὔϑοΟΥνΘ8, ἘΧΡΓΘ88 (6 Ῥυγροβθ δηα οἴἴεος οὗ {Π|8. 
Πα τπηοδηΐϊηρ οὗἩ 6 δχργθββίοη ψαϊέᾳ ἐπ ἠδ δίοοά, 
Μδοκηῖρσῃς ἀοἤημοδϑ ἴο ὃ6 {Π|8 : ““τῃδ΄ὶ (ἀσοὰ αἰβραηβε8 
Ρᾶγάοῃ ἴο 8ἃ}} ψῆο πᾶν ἔδι ἢ τὴ ΟἸ τ 8085. Ὀ]οοά, 88 
Βῃ6 4 ἴογ 1᾽6 τριηϊβϑϑίοη οἱ 51η8; ψὴ0 {Γιιϑδὲ ἴο {ἢ 6 
τροῦῖῖ οὗ (μαἰ βδογιῆοσα ἴογ (ἢ6 ρᾶγάοῃ οἵ {Π6]Ὁ 51ὴ :; 
Ψὴ0 Δρργοδοὴ (οὐ νΊ ἢ σόνογθησα δηα σοηῆἤάήίδηοο 
{πγουρὰ {Π6 πιρἀϊδοη οἵ (Ἶγῖβῦ; δὯὴᾶὰ ψῇο, ἀα[8- 
σογηΐηρ ΜΠ δατηϊγαίίοη τῃ6 νἱγίι!68 ψῃοἢ ΟΠ γιβί 
Θχογοίϑθα ἴῃ ἢ 8 βυϊβδγιηρθ, δηαἀθανοῦγ ἴἰο ἰπιδίθ 
{Π6.ἢ 

δ. εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ, ““ἴο ἀδοίαγα 
Ηἰ8 τ σίθουβη685." ΟΥ̓ [18 ρῇταβθ εἰς ἔνδειξιν τινος 
ΘΧΔΠΊΡ]68 ἅτε οἰ ὃγ Υεί8. ἔγοπῃ ῬΏΠ]ο. Οη {6 
86η86 οἵ δικαιοσύνη ἤΘ γα (ΟΠ η δίοΓβ ΓΘ ηοῦ δρτοοή. 

" Ἡρηοσα τᾶν ὃ6 Σ᾿ υϑἰγαϊεα ᾿Ξ βοἢγ}, Τοῦ. 968. προκείσεται, 80}. 
οδέήδνοσ, νυ ΐοσα Βρ. ΒΙουθε!αὰ δά ἄπιοεβ Ἔχδιρ]εθ οὗ προκ. ἔγοτω ϑορῇ. 
ΑἹ. 126 ἃ 1059. Ἐυτγῖρ. Ῥω. 1710. ΑἸο. 1015, Απά δε οὔδβεγνεβ 
{πα [Π6 νογὰ ἰ8 τι5ει] οὗ ρουβΟῚ8 δ]αῖϊη. Βυιῖ ἰΐ ΓαῖΠΕΡ βρη 68 ἴ0 ἐΐθ 
ἐπ εἰαίο; ἐο δὲ ρει ϊεὶν Ἔτροεοα, ριδνίουβ ἴο ὑδΐηρ' οαττίθα ξοσί ἢ ΓῸΓ 
Ὀπταῖ, Αηά 580 ἰἢ ἃ βδἰπῖϊαῦ ρϑβθᾶρε οἵ ΗἩοιοάίβη 4, ὦ, 8. 0.968 
προτιθέασι. ' ; ᾿ 
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Γοςοκο υπάογείδη 8 ὃν καὶ εἰσἤέοοιισησδα, Κδερίη ας ἢΐε 
4ϑ0Υά, υεγαλσϊέν. ΤΠ τῶστο τεσοηΐ (τ Γηετίλίογθ, 
Βονενογ, ργοίον δεηέφηξέψ, ἴον τ᾿ εἶν βθηδὲ {ΠΟΤῈ ὩΣ 
ΤΩΘΠΥ͂ τα βοήίεο 'π (6 ϑερί. (θ66. ΘοΒ] 605. 1,6Χ. 1 
νει. Τῶι. απὰ Ν. “.), Βαϊ ἔδν 'ἴθ τῃ6 Νὸν Τοβία- 
ἤχδηΐ. Νῖτν. ΓΟΓΠοΥ τηϊ65 θοιἢ ; ὙὮ1Ο) 86 8 Β0}16- 
Ναί ὑποι]ς]. ΕἸΒΠΘΥ πιλι πέδιβ [αἰ ἐνδεικ. ΒΘΓΟ 
ϑίσηϊῆο58 πιαηϊ εδέαξοη, ἀεοίαγαξίον ; ἀηῃα πα οχρίδιῃς 
δικαιόσ.. οὔ [μΠ6 7μφέϊοο οἵ Οοά, Οη (ἢ 5686 οὗ (6 
ἴογῶλ ἴῃ {[8Π6 μγθϑοπί. ρθβϑᾶρα, 8η4 (Π6 ἀοΟΊΓΙΠ6 1Π- 
νοϊνοά τὴ 1, Ῥὺ εὐϑίϑἰη; 48 (ἢὩ6 ζο]] οσίηρ, ργοΐουηά 
ΓΟΙΏΔΓΚ. 

“ς Πιϑα Βδοίογβ οϑὲ δα νἱτ5, συ5 ΘΧογο το 
ἀοπηχοηϑίγαϊ, 86 58 }π|1 80 61Π1οτιτη. ορτητὸ ΘΟΠΒΌ ΕΟ. 
Ομηηο8 σγορεἰϊανθγαηί, Απ οἴηθθ οταπὶ ρον δηδιὺ 
ος Ὡοῃ ἔιϊϑ8οῦ 5810] Σρβογυτα εὐσπβιθτθ. Αη ᾳυΐ- 
ἄαπι ἢ δἰ ραΐθγ δσοϊησαιπ15 ἢοῦ» ἀσθεξ κἰθάξο μδγί ἢ 
ἄς. Αἢ 5|δὲ ογδῃῦ γϑ Πα] 6 Π61 ὃ ἃς ΠΟσ ΙὩ060 8656. 
᾿νΊθ8θοπίὶ ραγάϊ τη. ΑἩ Θϑάθῃ ἄδηυο οἱ πιά: ΙΒ 86οῦ- 
5'π| εὐ σϑηςθυδ δγαηΐ προπεη δ ἢ δὶ πο Παρυ ϑβοηί 
18] ΓΘ νὶπὶ δά {ΠΠ 98 οι ἤδη ο8 αιδηὶ ργ5. Απ 
πΩΡυΠ88 8᾽Π|}|1οἰῖοῦ ρῥγοιῃετ6π8 οτα ἡ Ηφο ]11- 
αθης85 εἴ 506] 6γι5 ἰαῖδι ρογίδι δρθτγι ϊθθοῖ, ΝΙΝ 
ΘΟΙθο το :χασπαι ογαΐ, συὰπ) αὖ ΟἸΠ65 51ηὴ6 ἀἸϑΟΓΙ ΠΊ Π6᾽ 
δαὶ αυδῃ) ϑοοϊοἰαίθπ) ΘΠ θπΊ4ι6 οὐ] τὶ Ἰν 1 ὩΔΓΘΉΦΩΤ, 
ΡΓοπιὶϑ8ὰ νϑηϊὰ οἵ ἀμνηστία: Ῥτγϊοτια), οἵ ρῥγεβογιρίᾶ 
ςοηαϊίοηθ ονθ οὐ να ρο]ος οἵ Ὠυπιδηε ΟΡ Θ΄] 6η- 
ἴδ. 1 20.1, 9. 9, 2.᾿" 

ῷδ. διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων. ἁμαῤτημάτων, 
“ τῃγουρῇ (ἢ6 ἔογρίνθηθϑβθ οἵ 81η8, οὐ ὃν ἐογρίνίηρ 
81η8, ἴῃ ἐὈγρίνίηρ᾽ 58." ΟΕ {Π|8 56 οὗ διὰ ἴῃ ἐπ6 
86η56 ἐῤγοισ ἢ ΝΛ 8ἃΠ ἀσοσιιδαίνο, ᾿πϑοδά οὗὨἩ ἃ ρϑηὶ- 
{Π ν᾿ 6, ΘΧΔΠΊΡ0169 ἃγα ργοάιισθα Ὁγ ΕἸδπογ, ψῆο ἢ88 8180 
8016 Πη]ηι16 ΟὈΒΘΥνΔΙΙΟΏΒ ΟἹ {ἢ 6 ι188 οὗ {πΠ6 ψοτγά. 
Ὑνειβίθιῃ 1] ϑἴγαξθβ {18 τι86 οὗ προγ. ὈΥ ΘΧΔΠΙΡ 68 
ἔγοιῃ ῬοΪυΡ. ὅ18, λύειν. τὰς προγεγενημένας ἁμαρτίας. 
ΒΟΣΙΡ. Ρ. 184. τὰ προγεγενημένα τῶν ἁμαρτημάτων. 
Απά 6 δχρἰαίηβ προγ. ἁμάρτ. ““ αιξε ἀηπία ΓΕΓΏΙΏ Π6Γ 
Ομ δέσμη ἴῃ τη 6}1τ|8 ΘΟΏν ΘΒ βιη. ἃ 1615 ν6] ῥμί- 
05 ραἰγαίᾳ ογδηῖ." 
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"- “ Ηργα (οὔβογνοϑ 5146) 15 βοΐ ογίἢ {Π6 ἰγ6 πδίυγο 
οὗ (δὶ υ81Πσδιῖίοη, σοποογῃίηρ ψῃϊοἢ δί. Ῥδὺ] 15 
αἰβοουγβίησ. [{ σοῃβὶβίβ8 ἴἢ ἃ βίδίθ οἵ σϑοοῃοὶ ταξίοη 
ψτἢ Οοα, (πγουρῇ ἐλ (ἢ 1ῃ ΟΠ γὶϑέ, ἴῃ 8 γϑη]ϑβίοη οὗ 
Ῥαϑβὲ δἰη5, Δηἀ ἃ τοβίογζγαϊίΐοη οὗ Ὠινίηθ Ἄν ΟΙΥ ς ΟἿΓ 
͵ϑῇηπαέ δοσερίδηοσε τπηυδί ἀδροημα ΟΠ ἃ ρδυβδνυθγδησθ ἴῃ 
(18 βίδίθ, οὔ οὺγ “" ὑγιηρίηρ [γί ἢ [τὰ ]8 ΜΠ ]Οἢ ΔΓ 
τηθοί ἴον 1, δδο, οὐ {6 ππροτίὶ οἵὗἉ {151 συϑ:!1 06, 
Βρ. Του] !ης᾽5 Βοίαδιίοη οὗἁὨ (δἰ νίηΐδη), οἢ. 8. ἀπά 
Βρ. Μαγβὶι"β (οιηραγαίίνε γεν οὗ {Π6 ΟΒυγοῇεβ οὗἅὨ 
Εποϊφηα δηὰ Βοηο, οἷ. 8. , 
"926. ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Θεοῦ, (ῸΓ διὰ τὴν ἀνοχὴν, “ΦὮν 
(ὴ6 ἰογϑϑαγαῆοθ δηὰ ᾿πάυΐϊροηςα οὗ Οοὐ." Τῇοβ6 
ννογἀβ τα [0 "6 τοίοιγεά ίο τὴν κάρεσιν. Πρὸς ἔνδεξιν 
5. ἃ Γορϑιπιοη οὗὨ {6 βϑῃιπχθηΐ ψῃϊοἢ δα οσσυγτγοά 
708 Ὀείογα τι 18 νγ88 ἄοῃϑ (οῦβογνεβ ατοί.) θθσδιβ86. 1Π 6 
Ἄροβι! 6 ν᾿ Ἰϑνδα {ΠΟΥΘΌΥ 10 ἢχ 10 {Π6 τογο ἀθορὶν οα 
{Π6 1 Γ τ] 48; Δηἀ 51η66 (Δ8 848Ρ18 ΓΟΠ]ΔΓΚ8) ἐῃ6 ΨψΠΟ]6 
οὗ 6 Αροϑι}6 8 ἀοσίγπθ ἑἐυγηθδά οἡ (ἢ 8 ρίνοί. 

26. ἐν τῷ νῦν καιρῷ, “ αἵ {18 ργαβοηΐ ({π|6 (ἴὴ ψΠϊοἢ 
6 Αροβί68 ᾶγα δῃῃοιποίηρ (8 ἀμνηστίαν). “7Π6 
ΑΡοϑβέ!6 (ϑαγβ γγ. Μδοκῃ.) τη ϑηςοπ8 ἔτννο ρογ οί β, ἱπ 
ψὨϊοἢ (η6 ἀδδιῆ οὗ ΟΠ γῖβὲ ορογαίθα ἴῃ ἱπάυςίηρ αοά 
ἰο ρα86 ὕν, (ῃδί 15, ἢοΐ 1ηβίδηαν ἴο ρεηϊδῃ τηδηκίθα 
ἔοσ τΠ6ῖ]ν 81ὴ8. Τῇ ἢϊβί ρεσιοά ψᾷ8 (δὲ νηοῦ 
εἰαρβοά ἔγοιῃ ἰ᾿6 [21] ἴο (6 σοπιηρ οὗ (Ὦγιβὲ ἴο ἀϊ6 
ἔογ θη. Τ|ι6Ὲ βοοοηά νψ28 [πὶ ψὨΙςἢ οχίθηβ ἰγοπὶ 
(ἢ6 ἀφαιὴ οὗ (γϑὲ ἴο [Π6 δηὰ οὗ (πΠ6 νοῦ, Νοῦν, 
88 ἴῃ {ἢ18, δΔηά ἴῃ ἢὴ6 ρῥγϑοθάϊηρ' νϑῦβθ, [Π6 Αροϑβί]8 
ΔΒΒΊΓΟΒ 1.5 (Πδὶ ΟἸἾΣΙβι᾽8 ἀθδίἢ 15 ἃ ὑγοοῖῦ οὔ (οὐ 8 
τσ ἰδουϑη688, θοΐἢ ἤθη ᾿6 ρϑββθα Ὀγ {Π6 51η5 οὗ 
τη ΚΙ πα Ὀεοίοτγα (γι ϑῖ σαῖηθ, δηα πτῇθη, ἴῃ (Π6 ργοβθης 
εἰπη6, Π6 ρᾶβ866 (ἤθη ὈΥ͂, 6 ἃγο ἰϑ {πογοίγοῃι ἴο οοῃ- 
οἰυάο (δὶ ΟΠ γιβι᾽5 ἀθαίῃ "δίἢ τοηπογοα {ἢ θ86 ὄοχογ- 
οἶ8658 οὗ Οοα᾽ Β ΠΊΘΓΟΥ σοῃδίβίθης νυ ἱτἢ} 1118 ΘΠδγδοῖοσ 
ἂἃδ8 {π6 τἱρμίδουβ τηθγαὶ ρόνθγμοῦ οὗ {π6 υῃΐνοσβθ. 
Βυὶ ἴῃ νη δῖ ΠΙΔΠΏΘΙ (Πὶ8 ον! ὄνθηΐ ἤδίῆ θϑθη δο- 
οοεΡ] ἰδοὰ Ὀγ ΟΠ γΙβι᾿Β ἀθϑίῃ 18. 0 ΨἤΘΓα ἴῃ ϑοσῖρ- 
{1ΠΓ6, 80 ἴὍΓ 88 1 Κπον, ἀδοϊασγοᾷ ἰο ι.5. [{ 15 80 Π οἱ θηΐ 
(ο 81}} τ ρ Ῥῃγροβαβ οὗ οἵιγ βαϊναίίοη, (πδὺ (Π6 ἔδοὶ ἰᾳ 
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τονθαϊθα : δηᾶ οὖγ ἀπίγ 19, ἰο θεϊΐενα ἔδε δεῖ ὑβὸπ 
6 ἐοϑέεϊμὴοην οὗὁἩ αοα ψῆο παίἢ τονοδὶθα 1, πὰ ἰὸ 
Γαβὲ Οὔγ ἤορα οἵ βαϊνδείίοῃ {πογοοη, δἰ ποῦρῇ [88 
ΤΏΔΏΠΟΓ ἰπ ὙΒΙΟἢ 10 Πα ὈΘΘῺ Δοσοιρ βῃθε 18 οί 
τοοᾶς Κῆοόνη ἴο 0.5. δ'66 Βοηϊ. ὅ, 9. ποία 4. 
᾿ 96, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον. ΗδτΓΟ 19 ΔηοίΠοΥ ΓΟΡο- 
τἰείοῃ, ἰο θ6 δοσουπίοα ον οἡ [Π6 88η16 ὈΓΏΟΙΡΙΕ 5 
ἐπ ἰαοί. ὙΠο66 ψοτγαβ ἀγ 1} γοηδογοά ὃγ Ὦγ. Μϑδο: 
κηϊριῖ, τὸ δ88 ἱπ)υάϊοϊουϑ!ν ἀεραγίεα ἴγοιῃ ΟἿ 
Ὁὐδιοη Νεγείοη. Εἶναι 198 ποῖα υϑοά ἴῃ 8 ρορυΐαῦ 
β6Π86 [ὉΓ ἀρρϑαν' ο ὅθ. 
᾿Α͂ΟΣ τὸν ἐκ πίστεως δυρδιά ὄντα. Τἢΐ8 186 4130 ἃ 
δοτί οὗὁἩ Ηδρργαίβϑε ἰοῦ τὸν σιστεύοντα εἷς ᾿[ησοῦν. Ὕατο- 
(5 οὔδογνοβ, (πδΐ ἐκ πίστεως ἰ8 υϑοά [κὰ ἐξ ἐριθείαν, 
ἰη Βο. ὦ, 7.. ἐκ φύσεως ἴῃ 4, 47., δῃᾷ ἐκ περιτομῆς, 
4, 12. 

Δίκαιον ωοςκα ἔακοβ ἴο πιϑϑη, “ ἐπι] το 8 ρτο- 
Τηΐ86.᾽. ΤΑΥΟΓ αηα δἰηλοβί 41} γτεοθξ (ομηθηίδ-: 
[οΓ8 Ἔχρ  δἱπ 1 ηιογεῖζαί. ἘΒοί [8688 1ηἰΘΡργοίδε οη5) 
ον ονογ, ἅΓ6 ΟὈ] ΘΟ ΟὩΔ0]6 : ““(ὁγ (45 Ποάάγ, ορβοσνθβ) 
1 18. πο ΨΑΥ ψΟΠαΔοΓίαΪ (πᾶὶ (ἀοὰ 5μοι ἃ δ6 »εεγοϊζες, 
οΥ (δι μέ] (ο ἢΐ8 ργοπιΐβεθ, ἐβουρῇ (Π6 Ἰυδι9Γ οὗ 
Ὀ6 ον ρ᾽ ΒΙΠΏ6Υ5; Ὀυΐ (παΐ δ6 Βουϊ δ6 2’ 1π Βθο 
δ δοῖ τηΐρῃϊ ἤᾶνθ ββοιηθα ἱπογϑα!θ]ο, δὰ νς ποῖ 
Γασοϊνοα βιοἢ 8η δοσοιιηξ οὗ [Π8 ῥτορ[ἰδίοη ἀπά 
δίιοηοηθης," ὮΥΒΙΡΥ, ἴοο, ᾿88 νηα!]ςαίοα [6 οΟμ;- 
ΠΟ ἰηϊοτργείδποη οὗ (ἢ6 σψογὰ ἤθγθ. Δμᾶὰ Ὦγ. 
ΝΑγοβ 80. δι1ἀς γρδιγ οὔβογνοθ ἰπαὶ ΠΟΙ 15 π9 
οὐταδίοπ ἴο ἀσνίαία το ἰἴ ; βίβοε Οοἀ ἴῃ )υδιγίης 
(.. 6. δοφιιπη6) [ἢ6 ΒΠΊΠΟΣ τὨτοι ἢ ΟὨτῖβί, 15, δὲ {116 
8. Π16. {1π|69, 81 ΠΗ 86]; ἢἴ8 υ5εῖς6. Ὀοίπρ βαιιϑῆρα 
ὈΥ {86 δἰοποιηοηὶ οἵ ἃ τοάδεμιεσ. ὅδε δἷεο Ασοῆε 
ιβορ Μαρθθ᾽ β ἢΠ]υδὲγ. Νο. 48. ΤΠῖβ Ἰηξογργοίδ θα, 
90, 15 (1 (81ηΚ) γεχιέν θεῖ ὈΥ ἴὯ6 ρατομοιτραβία μείσψθδη 
δίκαιον ἃ δικαιοῦντα. ; 
. 47. ποῦ οὖν ἡ. καύχησις ; Ἑτοπὶ ΝῆδΔι ἢδ8 668 βαμ 
οὗ (π6 στγαϊυϊΐουβ ρῬαγάοῃ οἱ βδἔπῃοιβ, (ἢ ᾿ἀροϑεὲ 
ἄγαννβ {6 σοηοϊυδθη (ν]σἢ πὸ πα Ὀοίογο, ἴῃ ϑξνθ» 
1Ππ| 6 Ὶ΄ πδηπεγ, ἀοαιπορά ἔοι (Π6 πβαύαιε οὗὨ (ἢ6 {πὶ δ 
1561, ἀηὰ ἴΠ6 ᾿πηρίοῖν ἀπά νίοο ὑοὉ ςοπιπιοη ὑοίδ (ο 
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δονβ δὴ (Σθη 1165), ἐδαξ. 41} κεδδοὺ ἴοΣ Ὀοδϑίίϊορ οὗ 
ΓΠΟΉΓ ΟὟ ΡΓΟΡΟΣ τροτϑ γ28 ἰδίκοῃ δῖἴνδυ ; δ αϊηρῖ 
(ον τὸ βᾶκ οὗ {86 Ηθβέβθη8) ἐλὲα δοπέυνον, (ῃδέ 
δίῃςα {86 ἀο ποὲ οὐ {μὲ8 {{ππῚν [61οὐ ἐν ἴο ἐἢο θυ ἢ 
1,Δνὰῷ, Ὦδησα Σὲ σδρῶοί Ὀ6 γοδϑοδθϊα ἰ(δδὲ {Π6 βαζὰθ 
βου] θὲ ὑἱηάϊηρ' ου (ἤθιω, 4864 ἰῃδι 1 ζλΥ θ6 πορν 
ἰοοίφα ὃν τὨδῖῃ νι Ππουῦ δὴγ ἀδίγιηθης ἰὰ ἐπ ὲγ 88}» 
ναϊίοη. (Κορρθ..) πὸ Αροϑβϑεὶα 88 βῆονγῃ ἰἢδὲ ψ6 
οδὴ δ6 μιδβοα ΟὨΪΥ ὈΥ αἱ. Ηδ τπδεοίοσθ, ποῖ 
φ Ὠοῦ  τοϑβο, 8318 {π6 εν, ΨΏΘΓΘ 18 γοῸ» σίον 
υἷες ὃ’ ὯἼοῖ ““ πῆγα }5 γοιιγ υὲρέμε δ᾽ ἴον ἐῤαέ ἔβογ 
δά ποί. {Π ΘΟΡΙγ 

Τδοσο 15 8Βὸ ἀουδὲ μὺὲ {παι (88 Αρορφέϊα ἢδ85 6806. 
ΟἾΔ ΠΥ ἴῃ νον (6 ἐὔεευδ, γε [ {Π1ηΚ, ἢ τ. Μᾶςοκαη, 
Δηά Βρ. ΗΔ]], (πμαΐ [Π6Γ6 18 8180 ἃ γτοΐδγθησθ ἰο {86 
Ἠδραξίεπς, 88 τουοἣ ἃ8 ἴο 8840 ἴῃδί αἣὰν ἰαισ οὗ τοονἶς 
ἰ5 Θχοϊυάοθα, (ὅδε Βρ. Ηδ]}} ἂρ. Ὁ) Ὄγ16γ.) ΟἿγυ» 
ϑοβίοια 838 ΒΟΙ16 πιρϑί ΓΙ ΟΡϑογνδί! ἢ 8 ΟἹ [6 βοορὸ 
οὐ {μ|8. ψΒΟΙ6 ραββαρρ, Ὀυϊ [ὯΓ ἴοο ἰοπρ ἴοσ πιὸ ίοὸ 
ἰηιγοάποθ, δηὰ ἴοο ΡΠ ΠΥ ἴο δάμη οἵ δϑγιἀμεηεμῦ. 
866 αἷδο τοί. ἴῃ ἰος. | 

᾿ς Φγ, ἀξεκλείσθη. ΤῊϊΐδ ἴθ τ 61} ραταρῃγαθϑὰ ὃν ΤΠ θο- 
ἀοτοί, οὄκοτι χαῖραν ἔχει, “ 81} ορρογἐαωπέξν ἴος Ὀοδδίΐη 
ἐξεκλείσθη ἰδ ἀπκοϊιαοἀ. Κορρδ ΠΙΡΕΙ͂ΡΕ, “4 Δ 
4|6 8.6 σΟπηδυδιῖθα ἴρ Γοβί 80 6] Υ ἴη {Π6 Ὠὶνίμθ θ8- 
πἰσηϊγ. Η 16 ψ 6 }} ορβογνθὰ ὃ. (ἄγρζον, ιἰδΐ δέϊεσ 
ψόμου ταιιβὲ ὰρ ϑυρρὶ!θ6 'ἐξεκλείσθη ἡ καύχησιφ ; δηά δε 
ῬΑΓΒΡἤγαϑθβ [88 ραϑβαρθ [Βυ8: ““Ιη (Π6 ἀοοίγίπο οὖ, 
ἨΒΠποδοη ἼΔΕ ΒΟΙΤΙΒΕ ΦΕΥ͂ Ρἷδοοῦϑ Νοῦδθ πδαῦ 
δνοσ. ἯΒιοϊς, ἤθη, 15 ἐπαὶ τωράς οἵ 1υ8στῆς ὈΚ 
Μοὶ ἰξ 18 οχο 6642 068 1{ σοῃβὶβί ἰη 6 Ὀοΐπρ 
ἡμδειῆρα ὃν 1186 ταργ8 οἵ ψογκϑὲ ΒΥ ΠΟ :ο  δηϑ. 
οΣ 1 ΔΌΥ οπα ὃὈ6 ̓ υϑβεα θγ (δ πιοτ(8 οἵ ψόγκβ8, δ 
λαέξ βοταρίίηρ ᾿νογοοῦ ἴο Ὀοαβί. (οι. 4, 8.) Βυΐ 
Ρεοπά Ὀοδδίίπρ 185 Θχοϊτπιἀοα Βγ (Πβ πιοάς οἴ Ἰυδειβου- 
ὅσῃ, πο 16 σγλ(ιΐοιιβ, Ὁ (ἈΠ ἢ (Ἰδέ. ΤΠ6 
ἰοαιτιοα (οιμπιθπίδεος {ΠΏ ΟΟΙΏΡΑΓΟΒ ἃ 5: 1}8 Ὁ 86η11- 
τοϑηΐ ἴῃ ῬΏλο 188 ο. Πότε τὰ τὴ πρυύει ὑῖην ; δας 

ὴ ἐπιλάθῃ. σεαυτοῦ νος γὰρ τῆς ἰδίας πάντα 
δ ενείαν, μεμνήσῃ με τῆς τοῦ Θεοῦ παρὰ πάντα ὑπερ- 
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βολῆς. Τὸν δὲ ἑαυτὸν νομίξοντα τῶν αὶ τἰεαέλεα ἀγα- 
βθών' αἴτιον σωφρονίξει, τὸν τρόπον τοῦτον. Μὴ εἴπης, φησὶν, 
ἢ ἰσχύς μου ἣ τὸ κράτος τῆς χειρός μου ἐποίησέ μοι πᾶσαν 
τὴν δύναμιν ταύτην ---Οὐχὶ διὰ τὴν δικαιοσύνην σοῦ, οὐδὲ 
τὴν ὁσιότητα τῆς καρδίας σοῦ ᾿Αλλὰ διὰ τὴν διαθήκην, 

ὥμοσε τοῖς πατράσιν ἡμῶν. Διαθήκη δὲ ἐστι Θεοῦ 
συμβολικῶς αἱ χάριτες αὐτοῦ" ὃς Ὁ. 7δὅ Α. 6. Χάριν 
εὑρεῖν παρὰ Θεῷ, ἴσον τῷ" ὁ δίκαιος τὴν τῶν ὄντων φύσιν 
ἐν τούτῳ εὑρίσκει ἄριστον εὕρημα, χάριν, ὄντα τὰ τοῦ 
Θεοῦ τὰ σύμπαντα..-------- Γοῖς γοῦν ϑητοῦσι τίς ἀρχὴ γενέ- 
σεως, ὀρθότατα ἄν τις ἀποκρίναιτο, ὅτι ἀγαθότης καὶ χάρις 
τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐχαρίσατο τῷ μετ᾽ αὐτὸν γένει. Δωρεὰ γὰρ 
καὶ εὐεργεσία, χάρις Θεου, τὰ πάντα ὅσα ἐν κόσμῳ, καὶ 
αὐτὸς ὁ κόσμος ἐστι. Ττυιῃ δηα Θἰοαθθηςσθ 8Γ βαϊ ἄοτη 
ὭὭΟΓΕ υηϊ6. 

47. τῶν ἔργων ; οὐχί. ἼΥ Ιανν ὙὮΟἢ τααυίΐίγοι ἢ 
ὙΟΓΚΒ 88 (ἢ6 σοηάπίοη οἵ }υ8ϑε1Ποδιίοη, ρογι 8 θοδϑβί- 
ἴηρ ; Ὀδοδι186 1 8 πιδ 18 }18{18 6 ἃ ὈῪ βυοῦ ἃ ἰδνν, ἢ 
τασδὶ ἴᾶνα ορονοά ἰἴ ρογίθοιυΥ ; δῃὰ 80 ἰδίῃ ψῃογοοῦ 
ἴο Ὀοδβί. (Μδοκῃ.) 

27. ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως, ““ὈμχΐΓ ὈΥ (86 ἰαᾶνν οὗ 
ΓΑ. Α,8 νόμος, ἴῃ {π6 ψ6 ἢ 86η86, σομπιρτὶβοα 
{(η6 ψδοΐο οὔ 6 ἀοσίγιηο οὗ τὴς Ο]ὰ Τοβίδεηθηί, 850 
Ῥδὺ] ἀοθβ ποὶ Βαβίϊδίθ ἴο ΔΡΡΙΚ (86 πογὰ ἰο 186 ἀοο- 
{6 σΟΠΟΘΓΠΙΠΡ Φ96515 ΟΠ ΓΙϑίῖ, Θβρθοῖδ! }ν ἤθη ἢ6 
ὍΝ 180.68 Ὀοίἢ οὗ (ἤδη, ([Π6 οἷά δηά (᾿6 ποῦ ἀοςίΓηθ, 
έο δὲ οοπιραγεά ἐοροέδογ,, δὰ ἴῃ6 οπθ ορροβϑά ἴο [ἢ8 
οἴῆογ. Βγ {Π6 νόμος ἔργων ἴδ τη 688 ““ {Π6 ἀοοσίΓ! 6 
χν ὮΙ Οἷ. ΡΓΟΙΠ,18685 [6] 1 ΓΥ ἴο (ἢο86 (δὲ οὔαΥ (Π6 Ὠ;νὶπ6 
ἴλν ; Δα ὈΥ (6 νόμος πίστεως, [Διί ΜΏΣΟΝ τοίδεβ 
ΘΥΘΡῪ {Πηρ᾽ ἰο [ἢ δἰοπα ἴο "6 ρἰδοβά ἴῃ (ἢ6 Ὠ᾿νῖπθ 
Ρδηϊσοῦγ. (Κορρθ.) Τῆα ἰὰν οὗ δι 15. {μι στα- 
οἷουβ σονρηδηΐς ψὮ1ο]Δ Οοα πι8646 ψ]τἢ τδη δήῖογ [ἢ 
[4]; δηὰ [{. 15 ιν ἑογιηθὰ α ἔασι, θασδι86 ἰΐ 18 {π6 
ἔσιυ ὃν ταῖς, ὈγῪ μα ἐΝῚ ΒΙΠΠΘΙΒ 8Γ6 ἴ0 δ6 )υδιΒ6ἀ ἴῃ 
ἜΨΘΙῪ αβο Δ (Π6 ἔα οὗ 7}αἰἐἠ, Ὀδοδυβα {{ππ6 γοαυΐ- 
αἰζΐοη οὗ (δἰ ἴἢ, ἃ5 ἐΠ 6 τηθ8Π8 οὗ οἂν }ιϑι1Ποαίίοη, ἰδ ἃ8 
τις ἢ ἃ ἑαυ ἰο ἤθη ὑπάογ {πΠ6 παν οονθηδηίΐ, 845 ἐδ8 
τοαυϊϑι[οη οὗ ψοῦΚα ἔοσ {Π|6 8816 ρ!ΓΡΟΒΘ, ψ88 α ἔκαιεν 
ὍΠΟΥ {Π6 ἤγειὶ σονθδηϊ. (Μδβοκη,) “ . 

28. λογιδόμεθα οὖν πίατει δικχιοῦσθαι ἄνθρωπον. ] 
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νοῦ ]α γοηογ : “76 σοιῃθ, {Π|6η, ἰο {118 σοπο οἰ] ϑΐοη, 
{πὲ τὴ 15 108{Π{}π4 Ὀγ [αἰ ἢ (4]0Πη6) δραγί ἔγοηι, 
σου γοίδγθησο ἴο, οσΚ8 οὐ δὴν ἰανν.᾽ Τα οὖν 15 
Θαυ!να]θηΐ ἴο οὔὖν ἐΐθη. Ἐογ ἤογα {Π6Γ6 18 ἢοΐῖ τηρδηΐ 
8 ἙΠΟΠΟ]υ8Ιο0η ἴῃ ΒΥ] ορ δες ἀγραμποηίδίίοη, θυ ἃ σοη- 
οαἰπιδίοῃ ἴῃ {Π6 Ρορυΐαῦ 86η86.Ὑ. Τμουρὴ ΤὨὭΘορῆὮν!. 
888, συμπεραίνει τὸν λόγον, καὶ ζΦησιν ὅτι ἐκ τῶν εἰρημένων 
πάντων συλλογιξόμεθα. ΤὮΏΘ 86η86 ΟΥ̓ λογιδόμεθα 18 
γοοκοη, σοποίΐμα, -ἰη[87᾽., γϑαδοη, ἡμάᾶρσθ, απᾶ ἔποιυ. 
10 48 Ὀδοη ἀορείοα Ὀγ (οπηπηρηίϊδίογβ, μοί γ {ποθ ΓΘ 
18 ἤδογ 8η 611105818 οὗ μόνον ΟΥ ποί. [δ δρργθῃθηά (πὲ 
{Π6γ6 ἐσ; 1πουρῇ (Π6 86η86 18 {Π6 88Ππ|6 ψΠοίπον 1 
6 οχργθββθα ογ υπαογϑβίοοα. ᾿ 
΄Οἡ {19 ραδββᾶρο, Μδοίη. ᾽88 [Π6 [Ὁ] ον γοῆρο- 

[16η8. ““ Τα ἢ ὈγΥ ψ οἢ ππόη, υηάἄδοῦ (ἢ6 ΠΕ 
σονθηδηΐ, ἅγθ υϑ.1Η{6ἀ, σοῃϑϑ:8 1ῃ ἃ βίποογα ἀἰβροβὶ- 
(Ἰοη το Ὀο᾽ίανα ψηαῦ Οοά 41} τηδάθ Καοψη, γαίποῦ 
{Π8ῃ 1 8Υ ρᾶγίσυϊαῦ αοὲ (866 Βουν. 2. Π]υ8ἰγαιὶοη, 
δηά Εοῃ. 4, 8. ῃοίβ 1.), δῃα (ἢ) [οσ 118 οδ]δοΐ ρε;- 
800} ΤΑΙΠΟΙ ἰΠδῃ »γοροδίξϊοηδ. Ιῃ τῆ6 τηθᾶῃ {1π|6, 
{8 ἔΔ ἢ ἴῃ Οοα «δηὰ ἴῃ ΟἸ γῖϑῦ ΠΘΟΘββαγΪΥ οδαά 8 
1086 ΨΟ Ροβ5688 10 [0 δοίϊθυθ ΘνΘσῪ (πίηρσ τηδᾶθ 
Κηονῃ ἴο {πο ὉγῚ Οοὐ «δῃά δγ. (γἰδί, δἀπὰ ἴο ἀὸ 
ΘΥΟΓΥ (Ὠϊηρ ψ ποῦ (ΠΕΥ͂ ἢανα ἐρ σης: 80 (ἢ δ( [ἃ 
[ΒΓ ΠΔἴ65 1 τ(ἢ6 5Βίποθσα ὃὑ6| 16} οὗ (Π6 ἀοσίγ 68 οἵ 
τοὶ σίου, δῃά πη τ[Π6 σοπϑβίδηϊ ρΓγαοίίςα οὔ (8 ἀυ{168, 88 
ἴδ 88 ἸΠΘῪ δῖα πδάθ Κπόνη ἰο {Π6 6] 6 νοτγ." 

20. ἢ ̓ Ιουδαίων ὁ Θεὸς μόνον ; [ἢ {18 Δογαρί 5θη- 
ἴδηηθ 1 18 Ὠοΐ ΘΑΒΥ ἴο ἀσίοσῃηθ [Π6 σοπηθοίίοῃ, 
ψνθ οἷ δά πιϊῖ8 οὗὨ Ὀαϊηρ ἰαϊά ἀονῃ 1π νδγίοιιβ ΨψΑΥ58 ; 
δη {Π686 ἃγα αἰ ΠρΘΉΕΥ ἀἰβοιιββθά Ὀγ Οὐ}! ] 05. 1 8Π]| 
ἱπο] θα ἰο ταραγα ἰΐ 88 δη οὐ)ϑοξίοη ταὶϊϑθὰ οἡ {Π6 
Ρτθοράϊηρ ψογὰ ἄνθρωπόν, πιαπ, ΜὮΟΝ 18, (48 ΤΗΘοά. 
ΤΟΙΊΔΓΚΒ,) τὸ κοίνον τῆς Φύσεως ὄνομα : 4. ἀ. ““Ὁο γοι 
16 τηθδῇ ὈΥ ([}18 ἰο ΒαῪ [Πδὲ (οά 15 ἐπε ΟΟἄ οὔ 6 
Οδη 1168 88 γὸ}} 88 {Π6 6 νγ88 } Κορρθ, Πονονου, 
ἐδ κ68 ἴξ ἰο. Ὀ6 ἃ πειὸ ἀγρμηιθηέ οἵὗὨ [Π6 ργϑοθαϊηρ 86η- 
ἴθῃςο, 8η4Δ, Ιηοῦθονοσ, ἀγάνη ἔτοῦρ ἰἢ6 Πσοπ)ηοη 
ποίίοη οὔ {π6 Ψ6ν8 ; 4. ἅ. “ Ιἔγοιι, ἃ Φ6νν, Θχοϊυάα 
Π6 Ηδοφρίῃρηϑ ἔγοι ([ἢ6 Ὠινὶπο ἔλνουγ, γοῦ, Ὀγ (ἢϊς 
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βϑης πηθηΐ, ἀδβίγοΥ ἰἢ6 ὈΓΪΠΊΆΓΥ ἀοσίτιηθ οἱ γουτ 
το] σΟΗ ; Ὠδιοῖγν, οὗ ἐδε οπμϑ ἐγμὸ Οοαά." Απὰ ἰδ 
δοΙΉράΓΟΙ 11, 86. 1 (ον. 8, 4 ἃ 6. Ἐρἢ. 4,6. 1 ΤΊπ. 
Φ ὅ. οίδβ., ἴοο, οὔβογνοβ, (ἢδὲ ἴσου {πὰ ὀρ πιο 
ὑὐνμὴ μόρα ἢ οὔθ Οοὐ {6 ΑροἌεὶς εοἰϊοοῖ5 {παὶ 4 
θη δαυδιγ Ὀ6Ιοηρ ἰο ἴδ οαγα οὗ οἱ, πὰ {πδ( ονὲε 
ἐυογδὴδρ οὗ τη6. οπε Οαοὐά οὐυρὶ ἰο οδίκξῃ : δηδιϊν, 
{Πῖ αἰ πηϑὴ ἃγὸ Ὀγοίοιβ δπὰ δαυδὶα; υἱοῦ [86 ἀοο- 
ἴης οὗ ΓΠγίβε 8 ρἰδοθά ἴῃ 16 οἰδαγθδὲ ᾿σῃς. [ἢ 
ἔπ18 νον Ἰ εἴϑ. δρροβί(ο!υ οἱϊθβ Κὶ. δαϊοαιο οὐ )ευῖ. 
6, 1. Ποιηϊηιβ, 401 σης οϑὲ [608 ΠοΒΙθσ, ΒΟΉ νε ΤῸ 
Πεῦβ σοπίυπι οὐ} Ἰαἀοἰαίτιοο ἀρα!Αστη, 18 ογὶξ 
οπιπῖμηι 1265 ἐπ δ. Ὁ. Ηα εα'ϑο δ48 ψιγρ. ΖΕ η. 
119. δχ υρίίον οπγηΐθι ἰἄάθῃ. Ῥῆϊο ἄς Οτοκ. 2, 
ϑΌΦ, 40. ἡ δ᾽ ἀνωτάτω συγγένεια ἐστι πολιτεία μία, καὶ 
ϑόμος ὃ αὐτὺς, καὶ εἷς θεὸς. ὅ66 Ζορἢ. 8,90. Ζδοδ. 19,9. 
οϑθορῇ. Αηὶ. 4, 8, ὅ. δ, 1, δ. 

., 50. ἐπείπερ εἷς ὁ Θεὸς ὃς, ἔχε, “( βίηοα 1 18 οδ8Ὲ δηΐ 
ἰπὸ ϑατὴ6 οἀ {πᾶὶ ΜΠ] ᾿υ81ν," ὥς. Β6Ζᾶ τσ θγ 
ΤΟΙΉΔΤΚΒ (Πἢδὶ Θεὸς 18 (Π6 Βι.8)]6οῖ, δηὰ εἷς ([Π6 ργοάι- 
ἐδίθ. ΒΥ Οη6 8 πηϑθδηΐ ποῖ οπα ἰῇ γοϑρθεοί οὗ 6χ- 
ἰδύδποσ, θυ οὗἩἨ ν1}}, 1.6. δμ!α!}!} ν ἀϊδβροβοά ὑοῖμ ἕο 
δὅονυνβ διά δηιοβ. Απά ἴῃ ἐΠπϑἐγαίοη ΟΥ̓ Ε1}18 Οτοι. 
ἐἰῖο5 {πὸ ἀΐοὶ οὗἩ Ψιγρὶ!, οχ Ψυρίξος οπῃηΐθιι5 πάδτα- 
ον, (αι Ζον. βίδίθα {86 δγρυϊηθης ἴῃυ8: 1581, “ [ 

5 956, ἢδ 18 ΟΠ6 480 1 τεϑρθοΐ οὗ ψ}}} αηῇ σοοά- 
688 [0 41}, Ὑδοτγοίογο ἴπ6 Ὠίνιηα σονοπδηΐϊ δηὰ )88- 
εἰΠσαθοη ὈδΙοηρβ (ο 4}}, οὗ νυ ϑηλΐονον πδίΐοῃ, τ μδιδοῦ 
ὅσον οὐ θη 685.----92 (4, ΠΓ Οοἄ 8 οη6, ἢ 15. ὑπὸ δἰϑὸ 
ἴῃ τοβρθοϊ οὐ ἴδ πιοάβ ἴῃ ψῇῃϊοῖ 6 36. 1368 το. 
ΤΒοτγοίογε δἷΪ ἃγὰ 7υ8{1{ 64 δἰοῃης ὃγ (Ἀ10}} πη Ἐπ τη οσί ἐδ 
δὲ ὈΒγίβί. Οοραγε ἤσπι. 10, 12 ὃς 18." ὅδε αἷνο 
Μητηρα ὧδ ϑγδδρ. Ὁ. 1088. 

᾿ 80, ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως. ΤῊΣ ἔπτιγα 
5 ΘῈ υϑοά 40ὉΓ (ἢ6 ΡΓΘΒΘΗΪ ; 458 ἐβ͵ ποΐ υηϊποησεαὶ 
τ ῇοη σου πυοᾷ Δοίίου 15 ἀδποιο. Οη ἴδε ἀϊδδγεηςς 
Βοϊνδοη ἐκ πίστεως Ἀπ διὰ τῆς πίστεις νεῖ. το 
ΠΠΑΓΚΒ (δα {Π6 ΚΌγΤΗο 8 εαἰ ἃ οἵ ἢ 78 )8 δείηρ ὅπι- 
εἰθεά, ποῖ ὉΥῚ Νοῦκ8, 88 1Π6Ὺ ἱπχαρσίησά, δι ὃν ἑμμῶς 
δ {Π6 Ἰδίζ6 Γ 18 ϑαμκὶ οἵ 1:8 παίθηβ, δηὰ ἐς {ἢ 
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δἀ45) Δ᾽ τῇογ 6 υϑι18] δ ρϑγβρίοιοιιβ, ϑηοο γα δ, 88 
8016 ΔῃοΙΘη ὙΓΙΟΓ Ὧδ8 8614, 18 (ἢ υἱὰ αὐ γερπδηι, πδὲ 
1π6 οαιδα γερπαπαὶ, Απὰ ἢδ τοΐδγβ ἰο ΗθΡ. 2, 4. Τίὲ. 
8, ὅ. ἰηΐγ, 11, 86. 1 ον. 8, θΘ. ἘρΗ. 4,8 ἃ 9. Μεαίε, 
12, 87. Οὐδοῦ Οοπιπιοηίαίοῦβ δοῃβιἀοθύ [86 ρῬἤΓΑΒΟΞ 
88 (υ1{8 ΒΥΠΟΙΥΠΊΟΙΒ ; Ἡ ΠΙΟἢ ΤΏΔΥ, 1 ἃ ΦΟΣΙΔ] 8686, 
ἢδ δαιηϊμοα. [Ὁ ἰδ ρἰαΐη, βονϑνθσ, (δὲ 1Π6 Αροβιεῖβς 
Ταθδηΐ [0 ΓΔ Κ6 80η1:6 ἀἰβι]ποίίοΏ. ὅθε τψῆδί νγ88 βαϊὰὲ 
ΒρΡΓα νεῦ. 28. οἡ εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας. Ὦ»ν. 
Ποδάτἀρθ δηά Μν. Τυγηθγ 4ο μοί 866 ψἣγ {Π6 διὰ 
τῆς πίστεως Βῃουϊά πᾶνε Ὀθθη 56. 1 Ψψ88, υἢ- 
ἀοιδίράϊγ, ἴον {Π6 β8κε οὗ ἱπιρασίίηρ νι δηᾶ 
ΒΕΓΘΏΡΙΒ ἴο [6 βϑηίΐίθβοθ, δηά ἔτοπι (68 Αροβϑί θ᾽ 
[οηΏ688 ἴοΣ [86 ραγαποιηββίδ. - 
, 91. γόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ τῆς πίστεως, ΒΥ κα- 
Ξαργ. 18 Ἰηθϑηΐ παῖ ἐξ ἀέργον, 1. 6. ἄργον, ἱπεβοαοίοια, 
ἃ ἀοδὰ Ἰοίίογ, ἀοργῖνα 1 οὗὨ 118 δ ΠΟΥ. ὅθ Ομδϊ. 
8, 17. 2 (ον. 8,14. Ερὶ. 2, 156. Τῇ κατὰ 85 Π6Γδ 
Δ ἰηἰδηϑῖνο ἔογοθ, ἃῃὰ ἀδηοίεβ αδγοραξίοη, αδοζιἑϊοη, 
88 ΜῈ 88Υ ΡὈιΐ ἀοιυη. [11 18 (0 ἐλὶδ ραγῖ οὐ (8ὲ ποσὰ 
{παι (8 δηξ Ποίϊοα] ἰθτα ἱστώμεν Ὧ88 ΓαΐΓΘΏςΘ, ἐδ 
ψ  ΟΒ ἈΠ ΘΓ 18 (48 ΟΠ γγϑοβί. δηὰ ΤΠ ΘΟΡὮΥ]. οὔβοσνο 
8. 811 υϑίοη (ο [{Π|8 Ἰδὺν 88 ργοϑίγαίβ δηἀ ρούγγὶβεβ, δ 
ΜΙ ΙΟὮ τοι γοα (0 δ6 τα]866, δηά βθ6ῖ ὉΡ οἱ 18 ἰορβ. 
ΤΠ Οτοί. σοιρᾶγοδ [ἢΠ6 [,Δἰτη αἱςοῖ, γεοίο δέαξ ζαδιΐα 
ἕαίο. "ἴο ἐκρ Ιδαα δορῇ. Αμπορ. 40, λύουσ᾽ ἂν ἣ 
᾽φαπτοῦσα, προσθείμην πλέον ; ὙΠΘΓΕ (Π6 ϑοἰιοιϊίαϑ 6χτ 
Ρἰδί:8, λυοῦσα τὸν νόμον, ἢ ἐπιβεβωιοῦσα αὐτὸν. Οἱ ἐδε 
μιοάθ ἴῃ “Ὠϊσἢ [6 (οβροὶ ἀο68 (ἢ15, 866 [ἢ (ὐοπηπλ61}}- 
ἰδίρτϑ ἃΡ, ΡοΪθβ. 1οκο δῃᾷ Μδοζκῃ. (ηκ (παΐ Ὀγ 
νόμος ταῦβί ἤρα θ6 τηϑδηΐ, πού (Π6 ἰὰν οὗ Μοβεϑ, οὗ 
ΜὨϊοἢ {Πς δβϑοσίίοη τ866 15 οΐ {{π, Ὀυΐ (δὲ τοῦς 
ΒΒοΙοηξ δηά υπϊνοῦβαὶ ἂν ἵμ θεοίογα πῃϑηςοηρά, ἐπ 
γθρορίβ οὗ ποῦ ἃγὰ 81} πγιθῃ 1ἢὴ ἰῃ6 1 δν οἔ 
δεν φανὰ ρα Ὀ Π5Π6 4 1η (Π6 Βύγοηρδδβί ΤΏ8ΏΠΕΣ ὃ 
τἢς Αοβροὶ 88 ἃ Τ0]6 οἵ ἀυίγ. Τἢδ οἰϊοῦ στϑββοη, 1 
δμϑρεςί, Με. οοκο μδά ἔου (πὶ ἱπίογργοίδιοη, 18 (ἢδὲ 
ἌΒΟΙΘ [8 ἢθ δγίοἷβΌ Βυΐῖ βοῇ ἃ ρῥιϊηοῖρὶθ, ἢ ΟἿΣ 
ΑἸΒοϑ 168. 5{}16, 15 ϑοιηα ν μὰΐ ρτοοδγίουβ.. Ὁ Π8ι ἰποδα 
(οταιμρίβίοιβ 880 οἵ ἐΐδ πιοῦθ ᾳποίοπέ ἰαῖυ, 18 ἴῃς 
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ἀεοά τὰ: Ὀυΐ Μεοκηίρσῃΐ π88 οί ργουεοά {πᾶὶ {Π6 
ΑΡοβι]ε8 ψογάβ δγθ ποί δαιδ! ν 88 ἈΡΡΠ ς4]6 ἰο 18 
ἴαιο οΥ οδο8 : δηὰ {Ππδί ἰο ἐλὲδ ἰῃ6 ΑΡροδβέ]6 6ϑρεοϊαἐῳ 
δάνογίβ ἢ88 θ6θὴ {6 δἰπχοϑί πῃναγιθα ορίηϊοη οὗ ΤΠ 6- 
οἰορίδη8 δηά (οιητηδηίδίοῦβ ἔτομι ἴΠ6 δϑίοϑὲ δρ68. 
(ϑεε ἢ γυβ. δηὰ ἴῃς Ογοοκ (ομηπιθηίδίοῦβ.) [1 18 ψ6 }} 
οὐρϑεγνοὰ Ὀγ ὙΠΘΟρΙΙ. Ρ. 40. ἐπειδὴ ἐθορύβει τοὺς ᾿Ἴου- 
δαίους τὸ τὸν νόμον καταλύεσθαι διὰ τῆς πίστεως, θερα- 
πεύει τοῦτο διὰ τῆς μεγάλης αὐτοῦ σοφίας, λέγων" ὅτι 
νόμον ἱστᾷ ἡ πίστις. ΒῸΓ “Πδΐ (6 8445) 1Π6 ἰδνν 
σου] παν ἄοηθ, θυΐ οουἱά ποί ἀο, [Π|8 [41 ρϑῖ- 
ἔεςῖϊβ Δηὰ δοςοιηρ  ]5}68 ; 8ἴης6, ἱορείμογ νι ἔβπἢ, 
σοπΊ68 ᾿υϑοδίίοη. Οὐοί., ἔοο, οὔϑογνοβ {πᾶΐ ἴΟΓΘ 
ψὸ αν ἃ παν ἰηἰογγοραίίοη, ἱηνοϊν!ηρ 8η ΟΡ]66- 
ἄοπ, νἱΖ. (παι 1 {Π1|8 γαγα {86 οδδ6, (6 Αροϑεῖθβ 
τοῖρης βθοῃ ἴο ἰθαοἢ (πὲ {Π6 ἰὰνν 88 ρίνθηῃ ἴο ὯΟ 
ἹΓΡΟΒ6, ΟΥ τρηάοσ [ἃ ἄργον (4081 ἄεργον) νοϊά, 56- 
6838, ἱηνα!ἀ. δ6ο Ὦγ. ἅψεις 1ηὴ ἰος. 
Ιἀο ποῖ, Πονψδνογ, 866 ΨΗΥ͂ νομ. τῇδ ποῖ Ὀ6 υη- 

ἀογβίοοα ἰο ἐποίμάο ἴῃ6 παίυγαὶ ἰ'ᾶν. Απά βυοῇ, 
᾿ηΠ664, 15 (Π6 ορίπίοη οὗ Βο6Ζᾶ δηὰ Ῥαγϑυβ, νῇο ἴ8Κ6 
1Π6 ψογά ἴο ἀδηοίο αν ἱῃ σοηογαὶ, Ὀούἢ νγι θη δηά 
πην γι (6η, θυΐ ΘΒρΘοΙ ΠΥ {6 ἰαςίαγ. ΤῊ 88Πη6 νἹ ΟὟ 
οὗ τ1Π6 διιθ]εοΐ 866Π|8 4130 ἰο θ6 ἰδκθὴ ὃν Μτγ. ὅ]6 46. 
“ΤΠΘΑΡΟΒΕ]6 (βαγ5 ἢ6) 866 Π|8 ἢδγο ἀδβϑίγουβ οἵ υδσγαϊηρ 
αρδϊηδί ΔΗΥ ρογνοβίοη οὗ ἢ ἀοσίγιηθ : [68 τ δῃουά 
6 1ηΔρΊ πο πὲ ἢῚ5 σοΟΠΟΙ υ8]0Ώ, γΕΓ. 98., Ππρ]16ἀ 8 
ΤΟ 6486 ἴγοπ) τηογὰὶ Οὔ] ρΔΟη, 6 ΘΧΡΓΕΘΒΘΙΥ ἀπά ὑη- 
Θααϊνοοδ! ν ἀθοΐατοβ [Πδὲ 818 ἀοοίγ 6 654 0}18}|68 (Π6 
ὨΘΟΘΒΒΙΥ οὗ ρσοοὰ ψοῖκβ. ηαι ἴδ ᾿ηδ8[8. ὩΡΟῆ 18 
18; ἰἢδὶ τηδηκίηαἋ οδηποῖ, 88 {πΠ6 96 }8 οὗ (088 
ἀδγβ δβϑογίϑα, διίδίη 1υβ βοδίϊίοη ὈΥ ΔηΥ ἰεραὶ ονο- 
ἀΐδηςα οὔ τηϑγῖὺ οὗ (61 ονῆ, δα ΟὨΪΥ ὈΥ 16 στδοθ 
οἵ Οοά, ἔγϑοὶγ νοιιςξιϑαίεα ἴο ἃ ἜΗΝ δηά 1 ρ}]1οἰξ 
ἔα. Νοῖί [δι [1{Π, ΔΏΥ τῇογα {Π8ῃ ψΟΓΚΒ, οδῃ Ὀ6 
ῬΓΟΡΟΥ͂Υ τοργαβθηϊθα 88 {π6 οἠήείοηέ οαμ86 οὗἉ )υϑι1- 
οϑδίίοη ; βθοδϑιι86, ἴῃ ἰδὲ οᾶ86, ἜΟΥΘΙῪ ὈΘΙΘΥΟΓ τρὶς 
ἐπ 7μδέϊοθ ἀθιλδῃα δὴ δοαυϊία! δἱ 1πΠ6 ἰγσίδυπαὶ οἵ 
Οοά, 48 τηυοῖ 45 ἰξ 8 Ἴου]ά δἰίαϊη 1{ ὈΥ 51}}688 
ΟὈράϊθηςθ ; 1.6. [}}8 ᾿υ8{|Πσαίοη ψουὰ 6 πιοσιίο- 
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τίου: δ [ἢ||8 19 ΠΟΠΊΓΑΙΥ ἴο (Π6 ΑΡοβι]6 8 ἀοςίΓίῃθ. 
Οοά [85 ἃ τρί ἴο ργθϑογσιθα (ἢ6 ἴθγῃιβ οἡ ὙΠ οἢ ἢΐ5 
ἴτοο δηά υπῃπλοσι θα λνοῦγθ 8}4}} ὑ6 Ὀοβίονθά : δηά 
{Π6Υ σα ποῖ {Π|6 1688 ἔγβθ οσ υππλϑγι 6 Ὀδοδιιδ6 ἐπ ο86 
(ΘΓΠ8 8Γ6 σοι ρ] 6 α ἢ : 1 185 ονὴρ ἰο Οοά᾽ ἴτοο 
ΤΏΘΓΟΥ (ἢδὲ Ὧ6 ᾿ΓΟΒΟΓθ68 ΔΩΥ ΠΟ 08, δηα {ἢ6Γ6- 
ἴογθ, Ἄβνϑθὴ δον οὔὖῦγ ΦὈΠΕ]θης οὗ ἰἢο86 σοηάϊιίοηΝ, 
γ6 ΔΓΘ ἀδυξοιβ 0 [Π6 ἴγβε στᾷςβ οἵ Οοά," δες Βρ. 
ΤΙ ανϊηρίοη᾽5 ΕπιΒυβίαβαι οἵὗἨἉἁ ἉΜαοιΠοαϊβίβ πὰ Ραρὶβὲ8 
οοπηραγοά. Ρ. 9. ρΡ. 118. 

ΕἸΏΔΙΥ (ἴο υ86 {πΠ6 ψοτγάβ οὗ Βρ. Β0}} οἡ (6 ψΠοΪΘ 
8 0)6οἱ οὗ }υβι1Ποδί!Οη 85 μεγα ἰγθαίθα ὃν [Π6 Αροβι]ϑ) 
ἰϊ 15 ον! ἀθηΐ {πδΐ, ὈΥ {1 ΔΠἢ ἴο ᾿ ΒΙΟἢ Πα δείγθυΐοϑ 
)υϑεοαιίοη, [6 Αροϑίΐβ πηοδὴβ ποῖ δη [416 ἔῃ, 
Ὀυϊ ἃ ψοσγκίηρ ἰαἰῃ, διθηάθὰ νὴ νοῦ οὗ ἰονα 
μοί! ἰογαγὰβ οα δηὰ οὖῦ ποῖρῃθοιι ; δηά σοηβο- 
υσηίΐγ, (μ4ὲ {Π6 νογκ8 ψ ποῦ ἢ6 Θχοϊάθβ ἔτοιη 
7υδΠσδιίοι ἃΓΘ ἢοΐ Ἔνϑηρο  1οα] ΡΟΣ 8, ΟΥ 8010} ἃ8 8.6 
ἄοηδ ἴῃ, δηἀ ργοσθϑά ἴτγοι), (81{}} ἴη ΟΠ γίβί ; θαξ οη]γ, 
151, ψοῦκβ οὗ ρογίδοες ορϑάϊθησθ, ΟΥ 8688 ΨΟΥΚΒ, 
ἴΠ6γ θοϊηρ ΠΟΏΘ 8ι0ἢ ἰο Ὀ6 ἰὈυπά δπιοηρ [ἢ 6 80ῃ8β 
οἵ (8|1|6 τηδῃ ; ΟΥ, Ἣν ΟΣ Κ8 ἀ0η6 ἰῃ ἴῃς 5ἰγθηρίῃ 
οὔ τῃ6 Μοβδῖο ἰανν, νι τπουΐ (ἢ6 στῖδοθ οὔ ἴῃ6 (ὐ08ρ6ὶ! ; 
οΥγ, ϑάϊγ, τῃ6 ψοῦκβ οὗὨ {πΠ6 σθυθ ἢ 18] αν, δυσἢ 88 
αΕἰγοιη οἰ βΊοΏ, βου ςοθ, δα {Π6. 1Κ; οὐ 4}]γ δηὰ 
Ἰαβί]γ, 811 τῆδῆηον οὗὨἨ ψόογκβ ἡ Πδίβοθνοσ, 88 ἔδυ ἃ8 ἔῃ Ὺ 
ΓΘ ΓΟ ἃ ΟὨ 845 τη Γ [ουοι8 σϑυ868 οὗ ΟἿ 7ι8ἰ1Πῆ6δ- 
(ἸΟῊ ΟΥ 88 ναϊίοῃ ; {6 γα Ὀϑίηρ Ὀυ: ΟΠ6 ΟὨΪΥ οϑιυδα οὗ 
{πὲ Κιπά, παιηοῖν, [ῃ6 τηργογίοιιβ οραάιθησα βδηὰ 
βυβογίηρβ οὗ οὔὖῦ ἀθὰσγ πβάδθοπιοσ δηα δϑανίουγ, 76βι5 
Ομ γῖϑι," (Βρ. Βι}}.) 

ΟΗΑΡ. ΙΝ. 

ΤῊΣ Δροβίϊα [88 8814 (8, 28.) (μα ἢο οἿδ 18 Ἰυβιἰ- 
Βρά Ὀγ ἔαιἢ, πῶς ἔτοτῃ ἴπ6 ἀδεἀ8 οὔ]ανν. ΤΠ15 ρο- 
β[ἰἴοη ἢ6 πον [υγίΠ6Γ ργονθβ δη ἃ σΟΠΗ͂ΓΙΩΒ ὈΥ͂ ἃ οοῃ- 
ϑἰἀογαίΐοῃ οὗ 6 οα86 οἵ Αθγδῃδῃι, γῆο ψ88 80- 
Ἑοουηίοά τἱρ δου {ΠγοῸρἢ [410}}, δοίογο ἢ δὰ ρεῖ- 
ἔογπηθα δὴγ ἰθρὰὶ ογάπϑῆοα8. 

ΟΥ̓ {185 οδαρίος δομοείίρ. ὀβῖθτβ (6 [0] ονίηρ 
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ἀεοὰ ἰγὰθ; θυ Μαοκηῖρῃί ἢδ5 ποί ργουοά {Ππ84| {Π6 
ΑΡοϑβι]ο 8 ψογάβ ἃγθὸ ποῖ βαυδ!ν 848 ΔρΡ]}1680]6 ἰο {Π|6 
ἰαιυ 077 ἴοδο8 : δηὰ {δἰ ἰο ἐλὲδ (ἢ6 ΑΡροΒΕ6 ἐφροοϊα ἧῳ 
δάνογίβ ἢΔ5 Ὀθθη {6 αἰπηοϑί υηναγι θα οριηΐοη οὗ ΤΠ6- 
οἰορίδηβ δηὰ (οιητηθοηίδίοιβ ἔγοπι ἰπ 6 θαπ ϑϑὲ ἃρ65. 
(866 Οἤγυβ. δηὰ ἐπ Οσοοκ (ομηπιδηίδίοῦβ.) [1 18 ψΕἢ 
ορϑογνοὰ Ὀγ ΤΠοορῆ. Ρῥ. 40. ἐπειδὴ ἐθορύβει τοὺς ᾽Ἰου- 
δαίους τὸ τὸν νόμον καταλύεσθαι διὰ τῆς πίστεως, θερα- 
πεύει τοῦτο διὰ τῆς μεγάλης αὐτοῦ σοφίας, λέγων" ὅτι 
γόμον ἱστᾷ ἡ πίστις. Εὸὺ Ψψῇδΐ (ἢ 8645) ἴπΠ6 ἰδνν 
ψ ον ἃ ἤανο ἄοηο, θυ οουϊά ποῖ ἀο, [π18 ἔΔΠ ροτ- 
ἔεοῖβ δη4 δοςοιηρ  !8}68 ; ϑῖηςα, ἰοροίδοσ ψΠ} (8ῈΠ, 
σομ68 ᾿υϑιςοαιίοη. ὟΑΟτοί., ίοο, οὔβεγνοβ (ἢδι ἤΘΓΘ 
Ὑ6 αν ἃ πῈν ἰηἰογγορδίίοη, ἱηνοϊν!ηρ 8πη ΟΡ]6ο- 
οη, νἱΖ. {παῖ 1 (Π18 ΟΙῈ [Π6 σα56, (πΠ6 ΑΡοβεῖεβ 
τοϊρῆς βθοῖ ἴο (οδοῦ {π8ι [Π6 ἰὰνν 88 ρίνθη [ὁ ΠΟ 
ἜΓΡΟΒ6, οὗ γϑηήδσ ᾿ξ ἄργον (4ι1481 ἄεργον) νοὶ, ι56- 
688, ἰηνα ἃ. 8,566 ὍΣ, ἅψεις 1 ἰος. 
Ι ἄἀο ποῖ, βονονθῦ, 866 ΨΠΥ νομ. ΤΏΔΥ ποΐί Ὀ6 υῇ- 

ἀεγβίοοά (ὁ ἑποίμαθ ἴΐ6 παίυγαὶ! ἰᾶαν. ἊΑπηά ϑιςῇ, 
ἰηἀθ66, 15 [Π6 ορίηΐοη οἵ ΒοΖὰ δηὰ Ραγβῦβ, νῇο (8Κ6 
τῆς ψογά ἴο ἀδηοίθ ᾿δῪ ἰῃ ρσϑῆθγαὶ, Ὀοίἢ το δηά 
υηνττίδη, Ὀυ1 ΘΒρΘο 4 }} Υ 16 Ἰαιίογ. ΤῊ βδῖηθ ν᾽ Ὁ 
οὔ [η6 βιθ]θοῦ 866 Πὴ8 4130 ἴο Ὀ6 ἰἀκϑὴ ὃγ Μτγ. δ)᾽46. 
“ὙΠΘΑΡΟΒΕΙΕ (Βα γ5 6) ΒΘ6 [8 ἤ6Γα ἀεβίγουβ οὔ ρῃιγαϊην 
δθοϊηδβί ΔΗΥ ρεογνογβίοη οἵ ἢϊβ ἀοοίσιηα : δϑὲ 11 βῃου!ά 
ΡῈ ᾿ηλρίηθα ἰἢδὲ ἢϊ8 σοποϊυδίοη, ναγ. 28.. πρ]]6ἀ 8 
ΤΟΙΘΆ86 ἴγοπ] ΠΊΟΓαΪ ΟὈ] ρδίίοη, ἢ6 ΘΧΡγΈβϑὶυ ἀπά τἢ- 
Θααϊνοσδ νυ ἀθοΐίαγθα {πδ΄ ἢ158 ἀοοίγ! 6 65 80}}8Π:68 (116 
ὨΘΟΘΒΒΙΥ οὗ ροοα σψοόῦκθ. δι 6 ᾿ἰηϑ|ϑ18 ὩΡΟΏ 18 
[Π15; (δὶ τηϑηκΚιπα σδηηοί, 848 {π6 967 οὗ [ἢο86 
ἀδγβ δββοσίβα, δἰίδίη 105 Ποδίίοη ὈΥ δ Ἰἰαραὶ οδϑ- 
ἀΐδηςθ οὐ τηοϑγὶῖ οὗἁὨ {Π6 Ὁ ονῃ, θαΐ ΟΪΥ ὈΥ 16 στᾶςθ 
οἵ αοά, ἴτοοῖὶγ νουοῃδαίθα ἰο ἃ βουπα δηᾶ 1πρ]1οϊξ 
δι ἢ. Νοῖ [ἢδὲ ἔλι ΕΠ, ΔῺΥ τότ ἤδη τ ΌγΚΒ, οδῃ Ὀ6 
ῬΓΟΡΟΙΥ τγαργοϑθηϊθα 858 (ἢ οὐοιοπὲ οαμδε οἵ Ἰυϑἢ- 
σϑδίίοη ; Ὀ6Οδι186, 1π [δι “8856, ἜΟΥΘΡῪ ὈΘΙΘνΟΓ τϊρὶξ 
ἐπ μιϑέϊοο ἀδτηδη δὴ δοαυϊ(α] δ ἴ6 ἰτίδυπαὶ οὗ 
(οὐ, 45 τηυοῖ 45 ἰῇ 6 οου]ά δἰίαϊη ᾿ξ ὈΥ 531}}688 
οὈαάϊθησα ; ἰ.6. 118 υϑι1Πσαίοη ψου]ὰ 6 τηϑγῖίο- 
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Του : θα. [8 18 σΟΠΊΓΑΓΥ (ο (Π6 ΑΡοΒ(6᾽᾿8 ἀοσίγίηθ. 
Οοἀ [85 ἃ τὶρῇῆϊς ἴο ργθϑοῦθα [ἢ6 ΘΓη8 οἡ ψ ]οἢ ἢΐ5 
ἴγθο δηάὰ Ὀπιηοσ θα νοῦγβ 8ὴ4}} θ6 Ὀοβίονοϑά : δηά 
{ΠΟΥ δῖα ποΐ {Π|6 1688 ζἥβε Οὗ τπιπτηογι θα θθοδιιβο ἔἤοβα 
ἰΘγΙῺ8Β ΓΘ ΠΟΙ ρ] 164 ΜΙ : 1{ 185 οσηρ ἰο Οοἀ᾽ 8 ἔγοε 
ΤΏΟΘΓΟΥ (ἢδὶ ἢ6 ΡτΓΘΒοσθ68 ΔΗΥ͂ σΟΠα ΠΟ 8, δηα {δ οΓο- 
ἴοσγα, ονϑθὴ δοδἷϊογ οὔὖγ {1 Π]πηθηΐ οὗ ἰπο86 σοηάα!οη9, 
6 ΔΓΘ ἀδὈξοΟΙΒ (0 [Π6 ἴγθβ στᾷςβ οἵ Θαοα." δ66 Βρ. 
ΤΙ ανϊηρσίοη᾽ 5 ΕΠΙΒυβίαϑηι οὗἨ Μεοιμοάϊβί8 δηὰ Ραρίβίβ 
οοπῃραγαοά. Ρ. 2. ῥ. 118. 

ΕἸΏΑ}ν (10 υ86 {πΠ6 ψοτγάβ οὗ Βρ. Β0}]} οῃ {π6 ψἢο]6 
8:10]6 οἱ οὗ }υ8|1Π δ οη 85 μαγα ὑγεδίθα Ὀγ (ἢ 6 Αροβι]θ) 
1 16 ουϊἀθηΐ (δα, ὈΥ {1 ἢ ἴο ᾿ΒΙςἢ πο δι θαΐαϑ 
}υ8Ποαἰϊοη, [06 ΑΡροϑβϑέίθ τηθδῃ8 ποῖ δῃ 1416 (ἈΠ, 
νιΐ 4 σψογκίηρ ἰαϊἢ, δἰϊοπάθα ἢ} που οὗ ἰονα 
μοίῃ ἰονψαγαβ αοά δηᾶὰ ον ποὶρῇθουτῦ ; δηά σοηβο- 
αυθηίν, (Πᾶὲ τΠ6 ψοΓΚΒ ψὨϊοἢ ἢ6 Θχοϊ 68 το) 
7801Π Δ 010 ἃΓῈ Ὡοΐ ΘνϑΏρ6}108] ἸνΟΓΚΒ, ΟΥ Β06 ἢ) ἃ5 86 
ἄοηβ ἴῃ, δπὰ ρτοςθϑά ἔγοῃ, [Ἀ1}} ἴῃ Οἢγίβε ; θαξ οη]γ, 
181, νοῦκβ οὗ ρεγίδος ορϑάϊθηοθ, Ογ 8[}1688 ψογβ, 
{πογα θ᾽ ρ ὩΟΠΘ 806 ἢ ἴο Ὀ6 ἔουπά ἃπιοηρ [ἢ 6 βοῃβ8 
οἵ (16 τηδῃ ; ΟΓ, “ἢ ΨΟΓΚΒ ἀΟ0η6 ἴῃ ἴἢ6 5βἰγθηρίῃ 
οὗ {Π6 Μοβαῖο ἰαψν, στουΐ (Π6 ξῆδοθ οὔ 86 Οο8ρεὶ ; 
οἵ, ϑάϊγ, τὴε σψόογκβ οἵὗὁἨ [8 σΘΓΘΙΏΟΠΪΆ] ἰᾶνν, δ ΟἾ 88 
εἰγουμηοϊβίοη, βϑου σα, δηά {Π6. Κθ ; οὐ 4{μ]γ δηὰ 
Ἰαβί]γ, 411 τηδηηον οὗὨ ψογκϑ ἡ ἢδίβοδνεγ, 88 ἴδ ἃ8 (86 
ΔΓΘ ΣΟ] ]Θἃ ΟἹ 88 πη Γ ΟΥ1Ο00}8 σδυι868 οὗ οὔκ 081 λ- 
ΕἸΟΏ ΟΣ βα νδίίοη ; (ἤθγ θϑίηρ θὰ ΟΠ6 ΟὨΪΥ οϑυδα οὗ 
{παῖ Κιη, πδηλοῖγ, {86 τηργιοσγίουιβ οροάϊθησα δηά 
βυ βθγιηρβ οἵ οὖν ἀθὰγ Ἐβδάθθιηδν δηα δανίουγ, 76 8ι5 
ΟὨγῖδι," (Βρ. Βι}}.) 

ΟΗ͂ΑΡ, ΙΝ. 

ΤῊΕΒ ΔΡοβί6 [8 8βδ:ἀ (8, 48.) (δαὶ Ὡ0 ΟὯδ 158 7υϑι1- 
βοα Ἀγ (ἈΠ, δραγί ἔσο ἴΠ6 ἀθθάβ οὔ Ϊανσ. ΤῊ: ρο- 
8:10} ὮΘ ΠΟῪ ἔταιεῖ Ῥγονθβ δηα σοῃῆγπιβ ὈΥ ἃ ςοῦ- 
ϑἰἀογαίίοη οὗ {π6 οα86 οὗ Αργϑῆδῃι, γῇο ψ88 80- 
οουηϊοά τἰρ δου [Πγουρἢ ΓΔ 1}, δοίογο ἢ δὰ ρεγ- 
Γογηθα δΔῃγ ἰαραὶ οὐ! πῆς 68. 

ΟΥ̓ {μῖ5 οπαρίογ δοβοείιρ. ὀβοιβ [6 [Ὁ] ονίησ 
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Ρίαη. ““ Ἧἶἴ)  δδνε, 12εἰ, Τῇ ροϑιέΐοη, Ἐπ Ἰαβε ἤρδίῖον 
ἰδ ὨΟΐ ὕὉγ 186 ποτα οὗ 6 ἰάν, θυ ὃν (ἢ ;- ε}ν18 (δὲ 
᾿Αφοβιία ρῥσγονθ9 δηὰ 11πϑἰγαΐθβ ὈῪῚ (ἢ6 Θχϑιρὶθ οὗ 
,Αὐτδῆδα, Αὐά Βεοσο νὰ μᾶνα, 1. Α »γοροδιξϊοη, ὙΘΓ. 
1,3, ὃι 8.--,11.Ὰ. Ῥγοοΐ, 15ῖ, ὈὉγ ἐλεαὶσ, ψἰοἢ 18 οθἢ- 
ταϊηρὰ ἴῃ ν. Ψ--8; Φάϊγ, Ὀγ αρρϊοαέξίοη, δῃὰ {μι8( 
ἔγοιη ἰδίογιοδὶ οἰγοιιηϑίδησεδ, δα ΒΊΟΝ ΤΘΔῪ ΡΣ 
οΑ1164 οἰ ο σθοπιοέέυο, (ν1Ζ. ΑὈτγδῆδηι ψ,88 ἢοΐ 703- 
ἀἰβοὰ ὈΥ οἰγουμηοίθίομ οὐ (86 ἰανν, νϑγ. 9---16.) οὗ 
»οδὶἐϊυο ἔς διέ ὃν 7αἰἐδ, (6 παίυγρ οὐ ψ μῖΟΒ ἰδ 
σταρΒίσαῖγ ἀρβοσι θά 1η γνογ, 10--.-92.)---ΙΠῚν Αἢ αρ- 
Ρϊοαξοη, νοτ. 98--25. 

1. τι οὖν ἐρόῦμεν ᾿Αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν εὑρηκέναι 
κατὰ σάρκα: 'Γ6 δ6Ώ86 18 {Π|8: “δὲ {868 58}4}} 
ἍΝ 6 ΒΆΥ ἰδ. ΑὈγαίιαπι ορίδϊ πο δυρῃς ὈΥ τροδης οὗ 
{6 65} (ἰ. 6. {86 ψόοῦκβ οὗ (86 Η68}), Ἰυϑβοισοῃ 88 
οἵ τηοσι 9 (Νο!)" Τα τηἰογγοζαῖϊνο ΠΟΓΘ, 85 οἔΐρῃ, 
ἀν ον 8 ἃ ϑίιοηρ ὨΘρΔ(0Β ; δηα [Ππ8ἰ {88 Ὠρρϑίϊνο 15 
Βδι ἰο 06 Βυφρ]!6α 18 Ραίῃ ἔγοπι {Π6 ἰοἰϊονίηρ εἰ γὰρ, 
ν᾽ ὨἸοἢ Εἶνε ἃ ΓΘΆΒΟΠ ἴο (δύ πορϑιοη. ΒΥ τι 18 εἱ- 
λϊρεισα!!ν οχρτγθδβθα “ τυλαέ, 1. 6. ἴογ (86 ρΡυγροβθα 7υϑὲ 

νογίοα {ο, ν!Ζ. 7υδιβοδί!οη." 
. Το ψογάβ κατὰ σάρκα ουρὶμ ποί, ἢ ΟἾΓΥΒ., 
ὙΠΘΟΡὮΥ]., Ποοο, δὰ την σϑοθοϊ (ὐοϊητηθδίδοτδ, 
[ὁ ὃς ᾿οἰποά νἱ ἢ πατέρα, (ϑἰησ6 {μ8δὲ ψου]ὰ σραᾳυΐγο 
{Π|6 4ΓἘ16]6 τὸν, δηὰ πον Ἰσσοῦ ἐποσνδία {ἢ ρ ΒΡ 86 
ΒΥ ταλκίηρ ᾿ἰὰ ΠΟΟΘΒΒΑΆΓΥ [0 Γοϑοσί [0 ἃ ΝΈΊῪ δι Ό ΓΒΎΥ 
6} |0818}, θυὲ εὑρηκέναι; ὙὮ1ΟΝ ποθ 18 δάἀορίοα ἢ 
Τμροάοτεί, ΟΠ ουπίοῦ., δηὰ ΤὨθορθγἶδοι Ἐ, ἩδΙα 
ἰδϑὶ ψοὶ! ἐχρίαἰηδ κατὰ σάρκα ὈΥ τὴν ἐν ἔργοις ; 510. 6 
(84 γ8 Π6) Ὁ. 186 ἤδβῇ να ρεγίογια (ἢ6 νογκβ. Τθθο- 
ἀογοῖ {π8 ραγδρῆγαβθβ (ῃ8 ψ ἢΟΪ6 Πλεθδαε : Ποίαν π 
τοῦ πιστεῦσαι τῷ Θεῷ τὸν ᾿Αβραὰμ,, δικαιοσύνην αὐτοῦ δι᾽ 
ἔργων γεγενημένην ἠκούσαμεν; [1 15 ψ6}} ορβετνβα Ὀγ 
δρρζΖον, (δαί (ο {118 ρίιγαβϑα κατὰ σάρκα ἰδ8᾽ ορραβεά 
δῖ ΝΟΣ. ἃ ὃ. 16. κατὰ χάριν. “Απά δι (οοπίίημέξ 

ἈΞ Αῃά 50 Νϑε(βἰεἶη. “Κατὰ σάρκα Τεΐετα δὰ εὑρηκέναι, ἢοὴ δὰ 
χατέρα ; ἴδῃς εηἷπι αᾳυοΓιηάδη Ἰπἰογργείαι σπαθὶ οἱ νεσγὺδ εἰ βθῆϑι8 
τοαρῃυηῖ. Νδ Ῥγϑίεγαιδι αυοὰ π1}}ἃ Ὠφοσθϑοϊϊδίθ τπγροηῖς ὑπέρ- 
βατον ὨΟἢ ἔδοϊ]α δα αν ἰεηάιι) 51, νοσυ πη οδῖ, ΑὐὈγαδδιρυηι, υ- 
μριρρδκων Βδίγει Παγδίθα), ΠΟῺ ἰηνθηΐδβϑα )υθ( Δι, αἱ ψαίοί εχ. 
ΠΟΙ. ὃ. ᾿ 
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[δὴ διε ορροϑδοὰ (ἢ686 ὑνχο {πίηρπ, ἡδιηοῖγ, {π6᾿ νοτίοις 
οἵ ἐῆς᾽ Ἰανν, (85 τοδὶ! τγογαὶ 88 εν ωσηίαῖ, δΔη4 ρίδρα. 
Τα ποῦ οὔ [86 ᾿δὰνν (ἐσθ δοῖα ἢ ν [Π6 ΟΟΓΘΙΏΟΒΙ4) ΔΙῸ 
ολ6ἀ σὰρξ, γ᾽ πιούσῃοιῃγ, Ὀοῦαυδε ΠΟΥ ἍΓ6 δίοῃθ, 55 
{πε Αροβείο ἰο (86 Ποδγ. (7, 10. 9, 10.) 88 }5, κατὰ νόμων 
ἐντολῆς σαρκικῆς. ΝΟΥ͂ δβίποθ ΟἰΓΟυ ΠΟ βίοη, ἐν σαρκὶ, 
δ ἰ6Υ6 ΘΒρΡΘΟΊΑΙΥ ϑανετίθα ἰο,1 ψουϊὰ τοβάϑγ 1Π6 
Ρἤταθθ κατὰ σάρκα, ὃν ἐΐδ ἐρογὰς οὗ ἦε ἰαιν, ἀπε οἷγ- 
επημοϊδιοπ." ἴΙ͂ (δὲ8 νίεν οὐ (Π6 50δ]θοῖ 1 δ βυρ- 

γίθα ὃγ (αἸνίη, Β6Ζα, Απιδγοϑθο, Δαυηδβ, (δ]είδο, 
οιηηοῇ, ΖορεΊ, άγααι, ᾽ ἰῖθν, Ἰ ἀγίογ. Μ δοίη. 

δηά εῖβ.. σἀ οἷ ἰα8ὲ Οθιησιρηίδίοῦ οἘχρίδληβ 86 
Ρἧταβα ὃὉγ διὰ τῆς ἐν σαρκὶ περιτοριῆς, (ΒΌρτα 4, 228.) οτ, 
" τὸ κυ των ψοΓΚβ, Ρογογιηθα αἴἶεσς {86 ῥγδβογρί οὗ 
ΒῺγ ἰανν." 
τΝ ὅτοι. ατκὶ Βρ. Β6}} υηάδεγβίαπαὰ ὈΥ 1ἢ}18 ““ 6 οσκ8 
σι οἢ ΑὐὈτγαθδι ρου ογπηθα ἴπ ἢϊ5 πδέπγαὶ βἐδίο, δπάᾶ 
ὉΥ ἢΐ5 ον βίγεηρίῃ, θεΐογε ἢ οδίϑιηδα {{)π6 ῥτοιῃ 86 
οἵ Ἰυβ:Ποδοη." Βιιὲ (15 οι ΟΠ. βθϑεὰβ 1{|- [οὐ σέ. 

)ρίσκω, ἴκα (Π6 Ηοῦτ. δ, οἴϊθη, 8 ἤδσγε, ἀ6- 
διοί68 0 δη4, οἵ οὐέαΐῃ ἐπ απὰ τυοῦ; ατρὰ ἰὴ 1018 Β6 56 
1{ ὁσουγβ Ὀοί ἰη {πΠ6 (Ἰ]485: 68] τ τείοτβ, {πε δορί., δινά 
ἰπ6 Νὸν Τερίδιμθπι. ὅδε 1.8 Βυτβεγοῦβ ΘΧΔΙΏΡ[68 
Ῥιοάαοοὰ Ὀγ Κυρξο δε ϑολΊθυβ. ἴῃ [πῖ8 1,6χ. 
9. ἔχει καύχημα, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τὸν Θεὸν. ΓΤὨΪ8 86Ὲ- 
δῆτε 18 ΠΙΡΉΪΥ δ ριοδὶ, απαὶ σσηβοαυδηιγ τΠ6 (οι- 
το δίδῦογβ ἃσὸ οί Ἀρτϑοῦ οἡ 118 γϑᾶὶ ᾿ηροσί. Μοεξ 
γτεσοπί [πιογρεοίοῖβ δα σρί (ἢ σοποεὶς οὗ δειηίοσ, ννο 
{868 πρὸς τὸν Θεὸν πὶ {Π6 ΦΕΠ56 οἷ ρεν. ἔλειενε ππιο.- 
ἐαέφηι 1 Βαϊ {Π18 ἰΒ ἃ Κπτρὶ οὗ δεινότης “ Ὠΐςἢ, Βοψονοῦ 
ἔτοφαδηὶ ἴῃ Πϑμ ΒΊ ΒΘΏ68 δηὰ δα Ογαδίουβ, 18. τ δ ]ν 
η 8018 0]6 (0 {Π6 ρ,ΑΝΠΥ οὔ {Π6 Αροβίίϑβ. γγεοίβίεϊῃ 
ΜΟΌΪ κο [6 νογάβ πρὸς τὸν Θεὸν ἑεοίοΘ. Βαϊ 618 

8 ἢ ἃ ὙΤΟΏΣ νον οὗ {86 Βοσορ οὗ (δ ρμδς- 
βᾶσθ. ἈΠῚῚῸΓ ]}, ([Π6 τπηοβί ργοῦδθθ β6η886 18 ἰδαῖ 25: 
δἰφῃεᾶ ὈΥ {π᾿ σοβθγα εν οὗ (οπγηρηίαδίογβ, δηςθηξ 
δη τηϑάσγῃ, ΨΠ0 ἴα [ὴ6 ψοεὰ ἔχει ἐεσίοε, ;. 6. ποὶ 
ἴπ [6 οδ)]δοίοη οὨ]γ,Ἐ Ραΐϊ ἴῃ ἴΠ6 δηβνοῦ; δηά 581- 

,, Ἐ Μὸχ ἴϊ δϑοῖῃδ ἴο ἴᾶνθ Ὀθθ ΣΡ ΉΓΥ ϑροὰ Ὁγ Τάγον, (μαὶ να δε» 
ἰθῃσε9 μιεοϑ ϊηρ ἀγα ρυαΐ ἐν ὡασν οΓ, οὐγεοίϊοπ, 85 ἰὰὶ ψΕΓα, ἢ τὰς 
τοοθει οὗ ἃ {6νν, ἴο ννῃϊο ἴΔ686 ψνοσγάβ ἃσα ἴῃς ὑερίηηΐηρ οὗὨ {6 
Αροβιϊθ᾽ 5 γορὶγ." 
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Ροθα (6 ψογάβ οὐ πρὸς τὸν Θεὸν (ὁ ἐπμυοΐγε προς τὸν 
ἄνθρωπον, οὐ βοῖη6 Θαμϊναίδης ΟἤΘ8; α. 4. ““Αγθ 
Ὀοδϑί δα τὶρῆϊ νι μέπιδοίξ, οὐ στ θη, Ὀυΐ ποῖ 
ψι} Οοά Ὲ Τ18 τηϊογργοίδιοη 18 σοηῇγιηρα ὮΥ 8 
Ράγα 6] ραββαρα οἵ ψδπι6β 2, 21. ΤῊ καύχημα τοίεγβ 
ἴο 8, Φ). : 

“ ΤῊ σοηδυςί οἷα Ηδργον (οὔϑογνοβ ΤΑγ]οῦ) ἴπ 
σοιῃραγίβϑοῃ συ ἐπδὲ οὗ οἵδαῦ τηθη, τιὶρηί αθογὰ ἢῖπιὶ 
σϑι86 ἴο Εἴονγ, θυΐ ποί Ὀοέοτο [86 ἰγθαηδὶ οὗ αοά 
ἔἴγοα ψῃοῖὰ Ππ6 τεϑοοινοα 105{Π8οϑ!οη, ποῖ οἢ ἐῃ6 
ατοιπά οἵ ψογκ8, μυὲ οὗ Δἢ. [{ 15 ψν6}} τοιηδγκοά 
ὈγΥ Οτοί. {πᾶὶ 6 Ψῆο 18 ἱπηοσθηΐς ἴῃ [(Π6 οχίθγηδὶ 
ΔρΡρδαάγᾶποα δηᾶ αὐ οἷυέέοηι πιοάτμηι, ΤΙΔῪ ὮΟρΟῈ ἴοὸσ ἃ 
ἰΘΙΏΡΟΓΑΓΥ ὈΓΆ186 ἔγοηι πιθῆ, ὈυΓ ποΐ (πδί οἴογηδὶ 
ΡΓδ186 ψῇῃϊοῦ σοπιοίῃ ἴτοὰ σοά, Ηδ ““ λαέῇ ἢ 18 Το6- 
ψαΓα ;᾽ 5ίῃςθ, 48 οὔβεγνθβ Ῥῃμοβίγαι. Ψ'. Αρ. θ0, 4. τὸ 
μὴ ἀδικεῖν οὐκ ἔπαινος. 
, 8. τὶ γὰρ ἡ γραφὴ λέγει; ᾿Επίστευσε δὲ ᾿Αβραὰμ τῷ 
Θεῴ. 16 γὰρ 18 ΓοηΔογοά ὈΥ ΚΟρΡο οοπέγα, ὑδτο. 
Βυϊ (Π6 οηΐπι οὗἩ [6 Νυ]ραίε δηὰ Β6Ζα 18 ἔδγ ργοίδγ- 
4016. Απά ουὖν ΕΠρ]18]} τ απεϊέστε ουρῇξ ἴο ᾶνα 
ΤΟΠΔοΓΘά γαίῃ ποῖῦ [Πδη {07. 
Τα νογάϑ ἐπίστευσε, ὅζο. ἃΓ6 ἰΔκοη ἔγομι ἐπα δορί. 

οὗ ὅεη. 1δ, Θθ. ΒΥ ἐπίστευσε (οη “ΜὨϊοὮ ἴδγαι (ἢ 6 
ἀὐτὰ ΕΒρΘΟΙΔΠΪΥ [ὈΓΠ8) 18 Ἰηθϑηΐ ““ΓΕρΟβοα περ] !οὶϊ 
Αἰἰἢ 1ῃ οὐ." Αηά {818 15 884 1 τοΐδγθηςσα ἰὸ 
{π6 »γοηιῖδο {[Π 6 τηδάθ ἴο Πίπι γοβρθοίηρ ψμδῖ δί 
(δὲ {πιο βθϑιηθα ΠΙΡΉΪΥ ᾿πργο δ ὈΪ6, 4 τηοϑί πυϊηθ- 
ΤΟι}8 οἤδρτγιηρ. Ηδγο Κορρθ γϑπιδγβ, (πδὶ {6 Αροβ- 
116, θοηρ Δρουΐ ἴο τϑοοῃηπηθηά [ἢ18 (1 ἴο [Πα ζ6ν5, 
1.368 8ῃ ΘΧΘΙΠΊΡΪΙ6 ἔτοπι ἴῃ ΟἹά Ταβίδιηθηΐξ, ἰῃ πνοὴ 

Ἐ Απά 50 δδρίθ, γὯο τϑηάοβ ἴπ6 ψογόβ ἐπ ει “Οὐυοάεὶ οηΐτ νοεῖ 
Ῥοβϑεὶ ἀβ ἔδνοτγε ἀἰνίηο μὲσ ἴβοίδ δἰ δὲ οομηραγδαίο ρ]ογίαγὶ, τηοάὰο ποῦ 
εὐρὰ δυμι." Απά δα δυδ)οΐῃβ ἴπ6 ζο]οννϊηρ Ἔχ ρ᾽ δηβίογυ τγειηδεῖκ : 
“«Οὐδοὶ Πευδ ἀεδυΐδεοί εἰ ργορ (8 6886, ουπι οἵηηὶ ε)0}5 νοϊυπίαίὶ 
ἈΡΡΣίΠ)6 δβαιδίδοιββεῖ, ὁ υἷ8 τηοτίαϊϊιπι ἴδε αυἱὰ διάσας αΐςεγε ὃ 
Ου θεῖ δηΐτ εέέφμο ἀεδεῖ οχ οἴἶδεοϊο Ὠεὶ ργαἼοορῖδ ϑεγναγο, παϊυ 
ϑΔυίσμι δἷο ροέδεί, υἱἱ ἀεθεῖ,᾿" 
1 νουϊά οὔϑεγνς, (παῖ [8 τεβποὰ ϑοηϊπηοης ΡΠ οϑί γαϊαβ βθοσηϑ 

ἴο παν Ὀοτσγοινεα (ἰορεῖδμεγ νυν] ἢ δὴν οἱ 6 Γ8) ἤοι ἐπα Νὸνν Τε8- 
ἰΔηγθηΐ, 
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{6 εἴσοδον οὗ 11 τη οὐδίδιηϊηρ νοι ἢ Οοά νᾶ 
Ὀδγοπά πηθᾶβιγα στοαί. Νον {ἢ|8 1ηβίδηςθ οὗ Αὔτὰ- 
μαι 8 (Δ: τἢ 18 Βρθοιῆθά, 48 Ὀοίηρ (νἢδί ᾿ηἀορα [ ννγ88) 
ΨΟΓῪ ΘΧΙΓΔΟΓΑΪΏΔΓΥ: ἤονανοσ, ((0 086 {Π6 ψογάβ οὗ 
Ὧγν. Μδοζκῃ.) ““ νὰ υυϑί ἢοΐ ΒῈΡΡροβα ἰ{ ἰο θ6 {π6 οη] 
δοὶ οὗ δι [δἰ 88 80 σουηϊοα ο ἢ." ““ Ηἰ5 ἔα: 
(ςοπίίϊηθ68 Ὁγ. Μδοκη.) σοηῃβίβίβα ἴῃ 8η ᾿ΠδθιίυΔ] 415- 
Ροϑιοη (ὁ Ὀ6ΙΙανα δηὰ ον αοά, ἰουηςοαά οἡ }ιι8ὲ 
ὈΟΠΟρΘΡΙΪοη8 οὗἁ 15 Ὀδίηρ' 8Δη4 διἰγθιιίθβ. Απά ἢ6 
θεορδη ἴο ὀχϑγοῖβα 10, νῆθη (οὐ ἢγβί οδ]] δα ἢΐπ ἴο 
Ιϑανθ ἢἰ8 παῖῖνα σοιιηίσγυ. ΖῸν ὃν ζαϊέδ, ὧδ τυοηὲ οἱ, 
κοί Κποισίηρ ιυὐϊέλον ἦδΠ τοοηέ. (ΗΘ. 11], 8.) ΤΠ 
8816 ΤΔ1(ἢ ἢ6 ΘΧΘΟΓΟΙΒΘα {Πγουρῇ {Π6 ψῃοΐα σουΓβο οὗ 
ἢ15 8 ; δοιηρ᾽ ἴΏ ΘΥΘΓΥ οᾶθ6 88 ΟΠ6 Μη] ἂἀο ψἢ086 
τη Ϊη4 15 8116 ψ ἢ 8 ργοβθηΐ 56η86 οὗ Πογ. ΟΥ̓ 18 
1[Π6 ἰηβίδῃοα πιϑηϊὶοπθα Ὀγ {(Π6 Αροβέίβ 18 ἃ ργϑδξ 
Θχδρ]6. ΒῸΓ ἰὴ (6 οἱσητ ἢ γθδγ οἵ ἢΪ8 ἀρ, δηά 
ψ ἤθη δαγδῇ νγὰ8 Βαν θη γϑᾶγβ 61, ἢ Ὀ6]ον οὶ πνἢαΐ 
Οοἀ ἰο]ά έτη σοποσδγηΐϊηρ {Π6 ΠΠΊΘΓΟΙΙΒ ΓΆΠΟ ἔγοη 8 
8664, {ποιρῇ δἰ (Πδὲ {Ππ|6 1 γγᾶ8 σΟὨ ΓΑΓΥ ἴο (Π6 ογάϊ- 
ὨΔΡῪ σου Γδ6 οὗ ἡδέιγο. Ναυ, ἢ6 σοπεϊηυδα ἴο θ6] αν 1 
τοι {πδι {ἰπ16 ἔοι, ἔογ {Π6 ϑρᾶοβ οὐ ἔνθ γ6 878, 
ἀυτίηρ ψὨΐοῖ πὸ ΟἸ]ἃ ννᾶ8 ρίνθη ἤΐη. δα νου. 17. 
ῃοία 2. Αἱ Ἰεηρτῃ, ἴῃ {Π6 Πυπατγοα ει γϑαγ οἵ [15 ἀρῈ, 
(ἢ6 80η 80 ἰοηρ' ὑγοπι 86 85 Ὀοτηῃ. Βυΐ πηᾶγκ ταί 
Παρροπθα: σῇθη {Π||8 80η, ἰο ψἤοιῃ 4}} {Π 6 ῬΓΟΠΊ 568 
ΜΘ, Ππ6, οσάπηθ ἔουτγίθοη γρϑατβ οἷά, (ὐοά σοιη- 
τηδηαρα ΑΡγδμδιῃ ἴο ΟΥ̓ΘΡ Π]ΠῚ ΠΡ ἃ8 ἃ Ὀυτηΐ οἴδει- 
ἴηρ ; δηά ἢθ, ψιἢοὰΐξ Παβι(δίίοη, ορογϑὰ ; ἤγϊΥ 
ἫΝ ΝΗ {πὶ δος ἢθ ψ88 Ὀυγηΐ ἴο 85Π68 οἡ (ἢ6 
Δἰίαγ, Ο οὐ ψου]ά γαΐβα ἢϊπι ἔγοπι [Π6 ἀθδά, (ΗΘ. 11, 
10.) Βγ {}|18, ἀπὰ οἴΠ6Γ ᾿πβϑίδηςθϑ, ΑὈγαῆδηι θθοδ πη 
80 ΓΟΙΊΔΥ ΚΔ 0]6 ἔογ ἢ15 ἰδίῃ, (ἢδὶ (ὐοά, ὈΥ ἃ σονοηδηΐί, 
οοπϑίιυἱοά πἰπὶ {π6 2έλον οὗ αἰΐ δοίϊουογ5, δηὰ ὑτο- 
τηϊβο ἴο Πίπ), 89 ἐλεὶν ζεάογαί ᾿ραά,. ἰμᾶὶ {ποῖν (Δ ἢ 
ἴῃ Π1Κ6 πηᾶπηοσ βου δδ σοηίΐτγοιιϊ ἴο {Ππ6 πὶ ἴον σὶρἢ- 
ἐθοΟυ Βη688.᾽᾽ ; πα πέτα 

ν ΠΕΙῸ ἃ ἰοἷν οἰΐο8 ῬΠο, ᾿. 493, ννῆο, σομμθης ρ' Ο 
Γ ρόλαν καλὰ κἀμοὶ οἰμετγαν τπαΐ ἐὰν “αὶ οἵ ΑὈγαδδη) ματώδμῳ 

ἃ ὕστα δα εέ ἴῃ {π8 ρονεσ, {π||, πὰ Βάο]γ οἱ Οοὰ. Αμὰ 
6 δα 5, ταὶ (ἰνϊ58 ἀαίγ, οὗ δι (ἢ ἰπῃ αοά, ἴθ ὈΥ̓͂ ΠΟ [6888 Θδ5Ὁ, ὃ6. 
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οἴου ἰισσυπι αὐδποιΐοεια ἀγὲ μεγρεϊυδδν ἱπηρεϊηρ, τὸ ἰθ ἰσασὲ ἰὼ 
εἰοεγ, [τἰεράδ, διγεωρί, ροννοσίμ! ρεύβοηβ, δις. (δῖ ἰδ οΔ]]εἀ ἐδε 
ατηι οὶ ἰδ βεεκ). Βαθντέραν (88 γ8 ΠΕ) εἰ βονληθείης ἔρευναν, καὶ μὴ 
σφόδρα ἐπιπόλαιον ποιήσασθαι, σαφῶς γνώσῃ, ὅτι μόνῳ Θεῷ χωρὶς 
ὅτεροῦ προσπαραλήψεως οὗ ῥάδιον πιστεῦσαι, διὰ τὴν πρὸς τὸ θνητὸν 
ᾧ συνεδεύγμεθα συγγένειαν, ὅπερ ἡμᾶς καὶ χρήμασι, καὶ δόξῃ, καὶ 
ἀρχῇ» καὶ φίλοις, ὑγείᾳ τε καί ῥώμῃ σώματος, καὶ ἄλλοις πολλοῖς 
ἀνακείθει πεπιστευκέναι, 80 84]50 394 ἢ. Ψ ὨεΙα Πα ἀἰδουβθε8 {ἢ 6 
οδυδα ἢν αοἀὐ ἀϊᾷ ποῖ βρε8κ ἴο ἴπ6 Ῥαϊγίδοῖν ἴῃ (6 Ῥγοξεπέ, ὃιιὶ ἱπ 
ἴνε Εμίπγε ἴθῶδο, ““ τ ἰοἢ ἰδηὰ 1 οὐἱ! εἴνονν ἰε6." Τῆνϊ8 (ἢ 8875) 
ψγ88 ἀοδ6 εἰς μαρτυρίαν πίστεως ἣν ἐπίστευσεν ἡ ψυχὴ Θεῷ, οὐκ ἐκ 
τῶν ἀποτελεσμάτων ἐπιδεικνυμένη τὸ εὐχάριστον, ἀλλ᾽ ἐκ προσδοκίας 
τῶν μελλόντων, ἀρτηθεῖσα καὶ ἐκκρεμασθεῖσα ἐλπίδος χρηστῆς, καὶ 
ἀνενδοίαστα νομίσασα ἤδη παρεῖναι τὰ μὴ παρόντα, διὰ τὴν τοῦ 
ὑποσχομένου βεβαιοτάτην πίστιν, καὶ ἀγαθὸν τέλειον ἄδλο» εὕρηταε. 
Καὶ γὰρ αὖθις λέγεται, ὅτι ἐπίστευσεν ᾿Αβραὰμ τῷ Θεῷ. Το ἴδ 
δῦονα Ρδβδαρεθ ἴ τωηυκὶ δαὰ δῃοίδες ἔσομι [6 βδϑῦ)δ εἰοψιεηὶ ενν, 
οἰϊοὰ ὃγ εξα., ἰ. 4, 38, 11. ἔστι δὲ καὶ ἀνάγραπτος ἕπαινος αὑτοῦ 
χρησμοῖς μαρτυρηθεὶς, οὖς Μωὺῦσῆς ἐθεσκίσθη, δι᾽ οὗ μηνύεται, ὅτι 
ἐκίστευσε τῷ θεῷ ὅπερ λεχθῆναι μὲν βαρύτατόν ἐστι, ἔργῳ δε βε- 
βαιωθῆναι μέγιστον" τίνει γὰρ ἄλλῳ πιστεντέον ; ἄρα γε ἡγεμονίαις, 
ἣ δόξαις καὶ τιμαῖς, ἣ περιουσίᾳ πλούτον καὶ εὑγενεία ; ἣ ὑγείᾳ καὶ 
εὐαισθησίᾳ ἣ ῥώμῃ καὶ κάλλει σώματοι ;---μόνον οὖν ἀψευδὲς καὶ βέ- 
βαιὸν ἀγαθὸν πίστις ἣ πρὸς τὸν θεὸν, πίστις πάρηγόρημα βίον, πλή- 
ρωμα χρηστῶν ἐλείδων, δια. ἀλλ᾽ οὗ μόνον τὴν πρὸς τὸ ὃν πίστιν 
αὐτῷ μαρτυροῦσιν οἱ χρησμοὶ, τὴν βασιλίδα τῶν ἄρετων. 
Ἰῃς οἷάδν “6ν7ν8 (οὔϑεγνεβ ϑομῃοείιρθ) εχδὶ (δὰ ἔδί 1} ἴο ἴῃ 5168, 

Βηά (8 ὮΓ ἀρτδα ἢ (ἢ6 ἀοοίτης υὗτνς ΑρόΞ5[]6. 1 {Πυδῖ γαιϊίοη 
οὗἁ εἰν πα οἶνο5 Μϑεδῆϊςα, ἴυ]. 5, Φ. 8:5 αυδανε ἀ6 ΑΌΤΒΠΔΩΟ Ἰερΐ 
τῆσδ, φιηδ πιϑάυπι Ὠυησ ἔπίυΣιδλ ὩῸἢ πὶ εὰ ἀδ σδλιδεᾶ οοβδεςίυ 
εἷῖ, αυΐα ἰῃ δύσι στε ἰς. ὅ86ε αἰφο (6 ποΐδ οἡ (ὑδὶ]. ὅ, 5. ἰὸ ψνὨϊ ἢ 
τὴν 6 βἀάἀεά 1 δος. 9, 59. 

8. ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. Τη (6 ἱπίοΓρτγοίδ- 
Ἐἰοη οὗἁὨ (18 ραββϑαρα {πΠ6 γοσοθηΐ (οπηηηρηίδίοιβ αΠἔεν 
ποΐ 8 [||16 ἔγοτῃ (ἢ 8 φαγίνυ οὔθ. Μδηγν οὗ {ἢςε [δῖοι 
866 Κ ἴοὁ τηγϑίϊσα] ἃ 86η56 ἴῃ 1; Ὧᾶγ, ἀδάμποασ ἔτοιῃ ἰξ 
1π6 ππίθηδὈ]6 ἀορπὶᾶ οὗ ἐπιρμέοα γὴρ λέθοιιϑηδ85. ΠΟ 
Ἰδίῖοσ ἰδ ο 10 ἴο ζηθδῃ 0 τῇογο (ἤδη, ““ ΑὈγδμδπι θ6- 
Πονοά 1ἴπ οὐ, δηά [15 Βο] 1 88 δοοουπίοα ἴῃ ἢἰπὶ 
88 Τρ Θοι8η 685, 8η4 σΟΠΒΘΑΙΘΏΓΥ οὐδ 64 {Π6 ΓΟ- 
ψνατὰ οἵ Οοάἄ.᾽ 8. δ'εθίθυϑ., ἰὴ ἢ18 [,6χ., “ οἱ ἔδνογό 
ΡΓΘΙ 8706 ἀἰν!] 8 ογηδίι8 οϑί." Απα .[48ρ18: “1Ἰ46ο- 
υ6 Ὦεδειιπι ἔνοηΐθη) ἜΧΟΥ 8 65.." Νάγ, Ὄονθη Οτοί. 
ΧΡ ΔΙ ἢ9 ἱ{, ““ 68 ΡΓῸ Γα δρτερ ἃ να] ἄδαιαδ δι ἀ801}} 
14 θυ. Αῃά 80 [1ὲ 15 πηδηϊεβι Υ (Δ Κοὴ Ὀγ ῬΏ ΣΟ, 
408. νἶιο, ἴῃ {Π6 σουγβθ οὗ 8 οορίουβ οχρἰδβδβέϊοη οὗ 
{Π6 ἡδίυγα οὗὨ [Π15 {π|{Π, 58γ9 11 νγ88 εἰς ἔπαινον τοῦ πε- 
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κιστευκότος. Απὰ βυοῖἢβ β8δοῃηβ ἴο δὰ ἐδ6 πιοάδ ἰῆ 
ΠΊΟἢ 10 18 υπαἀογϑίοοα ὈΥ (Ἰγυϑοβίοη, 1, 480, Αηά. 
᾿Ἰπαοοα {4π|68, 2, 423. ἀρρ]168 [Π6 ρϑβϑϑᾶρα ἴῃ {δδῖ 
56η86, ΜὭὨϊσΝ 1 ΤΩΔΥ ἀου.16858 δάπηϊξ ; Βαϊ 1 19 8.Γοὶ 
ΒΌΞΟΘΡΕΌ]6 οὗ ἃ Πίρῇθγ Β6η86 ; δη4 (8 Οὐγ ΑΡροϑβέῖᾳ 
[48 Α ϑλΆι ἰο δαορί; ἴογ {Π6 σοπίεοχέ ρῥ] Δ ΠΥ βῆονβ 
{παῖ [ΔΓ τοΓα 18 πηθδηΐ ὈΥ {ἢ ψογβ ἤδη (Π6 τϑθοθης 
Οὐοτηπιοηϊδίογβ ἃ ψ Πρ το αἰϊον. Τῆς ἔσθ 1π|. 
Ροτγί οἵ (6 ΘΧργβββίοῃ σδῆῃοῖ Μ6Ὲ}} 6 γαηάογοά οἱ οῦ- 
186 [ἤδη ΟΥ̓ ρΑΓΔρὮΓΑΘΟ ; δπά 1 ἰγυβὲ [86 [0] ον ίηρσ 
Μ1}} θ6 Ὀπηά ἴο βαἴ6 {πΠ6 ἰγῃ δηῃά οοϊηρίοία 8θῆβθ. 
“Αβργάδπαπ ρίασοα Θοηίίγα γοϊΐδησθ οα οά δηὰ ἢ 8 
ῬΓΟΠΊ15368, τ γαϑροοί ἴο οἤβργίηρ, ὅζο. Ῥϑυου πη! 
81} διισ ἢ {ΠῚ ὩρΡ8 48, Ὀγ {6 Πρ οὗὨ παίῃγα, Γθαβοῃ, δῃς 
σοηϑοίθηςσθ, ἢ6 βϑιρροβθθά ψουἹὰ δ6 δοσθρίβο!θ ἰὸ 
Οοὰ ; τπουρὴ υποη]!ρηςοησα ὈΥ (αὶ Γαΐυχα τονθ]8- 
ἄση οὗἁ δὶ8 ν1}}, ψῃιοἢ ἢ δηΧΙΟυ ΒΥ δηθοϊραίεά : 
ἐπογείοσε (ἀὐοά σϑοκοπϑα ἢἰ8 ῥίοιϑ γϑίδηςθ δῃὰ ἄδνο- 
ἐφάποββ ἰο Ὠΐτ ἔο, δῃά ἰοοὸῖκ ἰπδπὶ ἰηϑἰοδὰ οἵ, 8}} 
ἔῃ 586 τη 06 ρογίδοί οὔβογνδηςθβ οὗ (δ ἢ δηα ρῥγϑοίϊοα 
ΠΟΙ ἃ ἔυΐζυγα τονϑ] δ οη οὗ 18 Ν1}} βῃου]ά ῥιοπ]-. 

(ε."- 
[τ 15 γ͵ὲ}1] οὐβογνθα ὃν Μζγ. 1 οοκο, (δδὲ {Ππ6γὰ δά 

θδθῆ Ὧο πϑοά οὗ 8Δηγ 8ιιοῖ σομη 5, ΔῺΥ δυςσῆ αἰίοιυ- 
αποο, ἰῇ ΑὈτγδῆδπὶ δα αἰαϊποα τὶσῃξθουϑηθ88 Ὁγ 
ψΟΓΚ8 οὗ ορδϑαϊθηςθ Θχδοῖὶν σοπίογιηδθ!8 δηα σοπηηρ; 
ὉΡ [86 τις οὗ τΙρῃϊθουϑηθ88. πα (ἢ ρα58δρθ ἰ5 
ΧΟ ΘΠ οχρί δηθὰ " (γρζΖον : ““" ΑὈγαἤ δ ΓΩι18 
ῬΡεῦ δάεσιι αυῷ Ἰυδιϊ(ίατῃ Μ65816 γθοθρίξ, ρεοσδίογυτῃ 
το 95 σηθῶι δ08-.)60 σοηδβοηυυξι8, 1ι8ἰτ184116 681 ἀ6- 
οἰδγαῖυβ." “Νον (οοπίϊηι68 ἢ6) (ΔἸ ἢ 18 δοσουηίοά 
09 θ6 1!  γ8 ἔοὸσ σὶρ ξθουβη688, μοί αδϑοίμέοίψ, ὯΟΥ 1 
Γεβροοῖ ἴο {Ποῦ ον ἢ αἱ ρηΥ, νἱγέι6, ΟΓ τηοσιῖ, Ὀυΐ 7γ8- 
ἰαἐτυεῖν, ἰθδβυλυ ἢ 848 10 ἰαγβ ΠΟ] οὗὁ (ἢ γιϑὶ δηά Η15 
ΠΟ 8. Αμπάὰ Ι:πἀροα Ποβοηῃ). Δοκηον]θαροϑ [{Π]185: 
ἔογ 6 βδύϑ ἐΐ ἔ0]]ον 5 ἔγοῃη ἤδηςθ, {πᾶὶ ΑΡνᾶἤδτα οὉ" 
ἰαϊπθα (Π6 ἀϊνίηο ἔδνουν ποὺ ὈΥ ὈΥ ἢ 18 ΨΟΓΚΒ ; τϑοοῖν. 
ἱηρ (818 τουσαγά, ἢοΐ 85 ῆδί 88 ἄι16 [0 ἢϊπ), θυ 88 ἃ 
ρτδίυϊουβ Ὀοηθῆϊ. - 

ΤΠα παίυϊα οὗἩ [6 βυῤρ)]οςί, ψΒίοἢ 85. θθθῆ ἴῃ. 
νοϊνοά ὈΥ ἀορπιαιδί8ϑ ἴῃ ἔλγ ἴ00 τη10}} Πηυβίογυ, ἰ5 
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ἔδυ. Ρορυϊατὶν Π]υβίγαιοά Ὀγν Ὅτ. Μδοκηρθ: “Ια 
͵Ἰυάρίηρσ ΑὈτγαῆδπι, αοἀ ν}}} ρίδοθ οπ {Π6 ομβ 5146 οὗ 
{116 δοσοιιηΐ Π5 ἀμέΐδα, οἡ {ἢ68 ΟἰΠ6Γ ἢ158 ρθη οὐ αηΠΕ5. 
Απὰ οη {{ΠἸ6 5:46 οἱὨ [8 ρογίογιιδησθβ ἢ6 ν}}} ρ]αςθ 
ἢἷ8 ἔδἢ, δὰ ὈῪ τηογα ἔδνουγ ν}}} νϑ!π6 11 88 648] ἴο 
8 σοηιρίοία ρογίογιηδηος οὗ 8 ἀυί168, δηα τοναγα 
Ὠΐπὶ 88 ΓΘ ψογθ ἃ τἱρῃίθουβ ρεβϑοῆ. Βυΐ πϑιΈΠογ 
Παγα, ῃογ ἴῃ Οδὶ. 8, 6. 15 1{ 84, Τλαέ (ἠνιδξ 5 τὶρ᾿- 
ἐδοιιδη658 τῦαϑ οομηἰθα ἰο Αγαλαπι. Ιῃ Ὀοϊἢ ραββαροβ 
{Π6 Ἔχργθββίοη 18, “δγαΐαηι δοἰϊουο Οοά, απὰ ἐξ, νῖζΖ. 
ἢἷ8 θα]ονίηρς Οοά, σας οομηΐεοα ἰο ἠΐπι [0 τὶρἠέθοιι5- 
πό88: δηὰ νογ. 9. οὗ {18 οἰαρίογ, ἢ 8 αὐξγηι ζαϊλ 
εὐας οὐμηΐεα ἰο «Αἀδεαΐαπι Υγ0» τἱρἠξοθοιιδηθσς. ΑἾ530 
Οεη. 156. 6. “41:4 δε δεἰϊουοά ἐξ 1,ογά, απ ὧδ σομηέοα 
ἐέ ἰο Πιῖπι 79» τὶ θοιδηδοδ. 866 Εοῃ). 4, 92, 283, 24. 
Ἐλγίθογ, 88 ἴἴ 18 ἢο ψἬΏοΓα βαια ἰῇ δογρέυγα {πα 
ΟἸγιβι᾽5 στρ ξθουβη688 νν88 ᾿ιηρυθα ἴο Αὐτγαδϑπ), 80 
ὨΘίτΠογ ἰβ 1( β81 ἃ δὴν ψθγ δϑὶ ἃ, {πὶ (γι δι᾿ 5 γιρὲὴ- 
ἰδοιιβη6 88 8 ἱπηριιία ἃ ἰο δ] Ίανοῦθ.Ό [Ι͂ἢ βδογί, (6 
αηϊΐοται ἀοοσίνηθ οὗ δογίρίαγα 18, [8δὲ (ἢ6 Ὀ6]ονοι 8 
2 ἴα οομηΐοα ἐο ἤϊηι ΚῸΓ τὴ ἠἐδοιιδηεθ5, ὈῪ [86 πιϑγα 
στρα οὗ ἄνουν οἵ (οὐ τΠγουρὶ Ψ6808 (ἢ γὶβί ; {παΐ 
18, οἡ δοοοιπί οἵ νῇῃδῖ (ἸΠγβὲ Πδίἢ ἀοηθ (ο Ῥγοσιγο 
{παῖ νοῦς ἴογ ἰπθιη. “ΓΙ 5. 18 νῦν ἀϊδδγθης ἔτοπὶ 
{π6 ἀοοίτίης οὗ {Πο86 Ψ]ο ἰο] 4, {δι ὈΥ͂ πανίηρ (Δ11}} 
ἱρυϊοι, ογ σουπ64 ἔοι τὶ ρηξθοιιβηθ88, {Π6᾿ 6] αν 
"υεσοοημεβ8 ρογζεοίίν τἱσλέοοιδ; ψὨΘΙΠΟΥ ΠΟΥ τηθδη 
{πογοῦγ (Πδὺ ἐδ 0} 18 1156] 8 ρογίδοι σρῃίθουβη6885, οὐ 
{παι 1 15 16 ἱπδίγυμησηΐ οὗὁὨ σοηνουϊηρ ἰο [86 ὈΘΙΙΘνΟΓ 
(6 ρογίδοϊ τἱρῃίθουδϑη685 οὗ ἀῃοίῃον. ὙἼΒ γαβροοῖ ο 
(86 ἢγϑί, {18 ηοΐ ἔγι6 (ἢ δι (ΔἸ 18. ἃ ρογίδοί τἰσμίθοιυβ- 
Ὧ688 ; ἴον {τὸ 6 γα, υ5{ΠΠοδίίοη σου] ά ηοὲ Ὀ6 8 3786 
εἷσε, Ὀυϊ ἃ ἀεδέ. Απὰ ψιἢ τοϑρθοῖ ἰο [Π6 βοοοῃμά 
ΒΌΡΡοβί(οη, δπουρὶ (Π6 ροτίδοϊ τ ρῃθουϑπθθβ οἵ 
ΔΏΟΓΠΟΙ ΨΘΓΘ σοηνογΥθα (0 ἃ ΒΏηοΓ ὃγ ἐαϊεἶι, 1 νου ὰ 
ποί τᾶ ἢϊη) ΡοΥ δ Υ τἰρῃίΐθουβ, Ὀθσοδυϑε 1 18 Ὀ6- 
γοπά {{| ρονγϑγ οὗ οπῃηῃ!ροίθηςα ἰΐβοὶ ἔν ΟΥ ΔΏΥ πιθδι8 
τνδίονοῦ, ἴο ΤΏΔΚ6 ἃ ροῦβοη οὐ ἴο ἴδν6 βἰπαθά, ψἢο 
δοίυδ!]γ ᾿διΐ βἰπηθά. Αμὰά γοί, πη ]688 {Π 8 18 ἄοπο, 
20 Ὀ6]ονοῦ σδῃ 6 ρογίδοιυ τἰρῃμίθοιβ, Οη δἼοοουηὶ 
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οΥ 186 ρεέγίδεί Πρἢθοτβπε85 οὗἁ δποίδποσ, Οοα ἱμπά δὰ 
ἸὯΔΥ ἰγϑδῖ Οὐδ αϑ 77 ἀθ τϑόγὲ ροτίδοιυ τἰρίθοιβ. Βυῖ 
ἐπαὲ 19 4}. ΝοΥ ἀο68 {ῃ6 Βογιρίαγα σευ (Πε τηδί(οΣ 
ἔαυί ποτ." ; 

γγΘιβιοσῖπ 46 Πετὰ ρυοδυσοα πυμήογουϑ ( αϑθιοδὶ 
οἰ οἢ5 1 πσἐγαίένα ΒοΙἢ οὗ {π6 ρῃγϑίσαὶ δηᾷ ἡγογαὶ 
Β6η86 οὗ (ῃ6 ψογά λογίϑεσθαι, (ἢ 6 ἰογπιοῦ οὗὨἨἍ ν᾿ ΒΙοἢ τὸ 
Πδθ ποῖ ΥΘΥΥ ὨΘΟΘΘΒΆΓΥ, δα οὗ 1ῃ6 [Δ.ἴογ (88. πηοϑέ 
αἰνβορος ὍΠ6 ἰ5 ἔτοαι 2 }:84Ππ ἀε Αη. 8,.11. καὶ τὸ μὴ 

ἀδικῆσαι τὸν τροχίλον λογίϑεναί οἱ μισθόν. ΝΣ 
4. τῷ δὲ ἐοργαϑομένῳ ὁ μισθὸς οὐ λογίδεταν---ὀφείλημαι, 

Τα βϑ6ῃε πιο 19 ὉΠ υϑιγαίσα ΕΥ̓͂ Δη Θχαπιρ]α ἐδάμοορά 
ἔγοῖῃ σοπημηος [Πἶ, δηᾶ ἴῃ 4]γ5 οὐ πιθν (τοῖ, ἐξ 
Κορρθ.) ΤὙΤῆὸ ψογάϑ τδυ 6 σϑηάδογθά : “ ΝΟῪ ἴο 
{86 ἰαθοΌΓΟΓ 5. ψαρθ8 ἃΓ6 ποῦ ΓΕΟΪΚοΟΠΘά 88 ἃ ἔδυουῦ, 
Ὀυξ δῖα τορατθαὰ 845 ἃ ἀεδί (θεῖ μὲ δ [88 
οδύηθ "5 ΤΒαε θ6η86 15. ΜΕ]] 1Πυβίγαϊο ΕΥ Οτοῦ 
18: ““ίευξ 41}} ΟΡΘΙΆΒ 86] ργεσβίαί, ἤοη 1460 δεῖ 
Δ ου5 ΗΠ 9, 5664 πιογοθάθιη δοσριξ Ορογεθ ΤΟΒΡΟἢ- 
ἀεπέεπι ; βῖς ει 4] βδενᾶ νἱ, υἱ ροίαβί, 61 ρτῶ: 
ΘΟΡ( 5 ΘΧΈΘΓΗΙΒ 8ΠΖυο πιοο Ρδγοῖ, Βαδϑῖ πηετοβάβηι, 
᾿ιθεγαΐυν ἃ ΒΡ} :0}18, ἃς [ΟΥ̓ [ΠῚ ῬΓΟΙΉ1558Π| 80 ἴδξη 
Ῥοΐθ ροβϑίαδῖ ; δθ64 πο 1460 δὲ διηΐουβ, φὸὰ ἀὸ 
ΑΡτγϑῆδιο ἀϊοϊίυγ, Ε88. 41, 8. 42 Ραζγ. 20, 7. 940. 4, 49, 
Αἰηϊοοβ βοῇ ἔδοϊξ δὲ τ λον μύσίῳ ἐἀρμύαο ἢ 

ΒΥ {δ ἐργαξομ. 18 ΘΥ ΔΘ ΠΕΥ τηρδηΐ ομθ Ὑἢο0 }} 
ὐτι τὴς ἀν ἀυρούανανροα δη {π|618. Πὶβ σἰεναϊαὐοὰ 
(48Κ. 1ὲ τηῦδέ, ἸὩΟΓΟΟν ΣΡ, 06 οὐδογνεά, ἐμαὶ {ἢ 686 
ὍΟΓΒ ποῖ ΟἿ οϑπίδιη (86 ἐμέν αέΐοη, Ὀὺϊ [Π6 σα}. 
»ἐϊοαϊίοη οἵ ἴῃ βαοπειμθηξς : σὰ οἢ 15. τασκοηθδά ἃ 
ἐἰδίδοξ 1 σοιῃροϑίοη, 48 ἰοηαϊηρ' ἴο ΟΡΒΟ.ΓΥ ; Ὀὰΐ 
τ 5 ἰγτοαμοδῦ 1 {86 Οτόπίαὶ, 8πὰ ᾿ἰηἀόεά 18 δὲ ὩΠ 

Ὁ οαϊεὶη {ἰπιεγδίεβ {π|6 Ἔχ ρυ ϑϑείοη ὃγ ἃ τοῦ αρὶί οἰἰδοι διοΥἢ 
ΤὨθογά, 2, 40. οὖκ ἐς χάριν, ἀλλ᾽ ἐν ὀφείλημα τὴν ἀρετὴν ἀποδώσων. 
Το νοὶ [ δὰ ἃ γεῖ πιοῦε ἃρροϑίίε οὔθ ἔγοπη Ἠογοάΐδη. 2, 1], 14, 
ἄριν οὐκ ἤδεσων' ὄφλημα γὰρ αὑτὸν ἀποτίνειν, ἀλλ᾽ οὗ δώρεαν 

δον κιείν, ἐλογίϑοντος Απᾶ 8ο Βυτῖίρ. Ηες. 739. ἄρ’ ἐκλογίϑομαϊ 
γεπρὸε τὸ δυσμενὲς Νβᾶλλον φρένας τοῦδε, ὄντος σύχὶ δυσμεΡσῦς : 
ἦν. “401 ἴαἰεδ πη [ὉΣ ΔΩΥῪ ἐπογ. ἡ Μάδην οἵδοῦ Ἔσχδιίηρ δε 1 οουϊά 
δ δ]οΐο, Ὀὰϊ 1 ΜΠ ταϑοσνα ἐπδ ῸΓ ΣῊΥ ποῖε θη ἰ.6 ΡΆ538ρ6 οἵ ΤῊι:- 
ογάϊάσ5. πος 

νΟΙ» Υ. 2 ηΗ 
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δχϑίηρϊ ἃ ἴῃ {({π6 (4881. 8] ψγίίογβ, 1 τ ποῖ {ΠΟΘ Ὶς 
ἔατ τηογο οἵ (Πδὲ παίυγδὶ δἷῦ δῃὰ ρσγαέα περίἰϊεηέϊα 
{δὴ ἴῃ (Π6 ἔογιηδὶ, 56 1Π ποτ], οἸο86- ΟΠ ρΡοα τορυ ΑΓ 
οὗ τιοάθγῃ υυγιϊογθ. [Ἃἢ {π6 αρρέϊοαξίοη, ἐργαδ. τέ 
ἀοῃοία ἀΐηι τοῖο ἠα5 επονγἐοά ἠὶς {εἰ ροισογ8, δηὰ 6κ-. 
αοὐΐν ρμογογηιοά ἐξ ἀμίψ. ὅδ6ε Ηδιηιηοηά δηᾶ Βρ. 
Β0]] ἂρ 1) Ὅν ]ογ. 

Ηρτα 11 15 ψγ»6}} οὐβογνϑά Ὀγ Τ]ιδοάοτγεί. 47. Ὁ γὰρ 
τῆς δικαιοσύγης ἐργάτης, μισθὸν ἀπαιτεῖ" ἡ δὲ ἐκ πίστεως 
δικαιοσύγη, δῶρόν ἐστι τοῦ τῶν ὅλων Θεοῦ' τοῦτο γὰρ δι- 
δάσκει καὶ τὰ ἑξῆς. 

ὅ. τῷ δὲ μὴ ἐργαϑομένῳ, πιστεύοντι---εἷς δικαιοσύνην, 
“« (ο ἢϊπ|, οἡ {Π6 σΟΠίΓαΓΥ, Μψὴ0 4068 ἠοῖ ΨΟΓΚ,᾽ ὅτα. 
Μὴ ἐργαϑομ. τοηιιϑὲ Βα αχρίαἰηδα ὈΥ ἃ γϑίδγθηςς ἴο [6 
ἈΘΓΠοΙς4] ταγαὶ ἐργαξομ., Δα [Πογοίογθ βεθη]8 ἴὸ 
168 0Π6 τοὴο ἀο068 ποὲ ρε»7ονηι ἢ ἀμέψ ἐμογοιρλέῳ ; 
Ἀπ {Πογοίοσθ Ὧδ8 Ὠοίπιηρ τ ῃογθοῦ ἴο θοδβί, οδηποί 
Ῥτείθηά ἴο ἢδνα ψτουρῇς 81} Πρ Θοιιδη 688, δηαὰ ἐΠ6Γ6- 
ἔοτγα οδηηοί γοϑί οἡ ἰῖ. Τὴΐ8 (νυ ϊοῖ 18 ἑογηθα “ἢ ΘΗ 
οὐ Ὧν. Ηδυποηά, Ὠοάάτ,, ἀπά Μδοκη.) ἀρρθᾶδτβ ἴο 
Ρε6 ἃ οογγϑοῖ γθργεβθηίδίίοη οὔ (6 ἰγὰ6 86η86 οἵ {18 
οἶδυβα. (δα (ῃ6 δῃηποίδιίοη οὗ Ὦγ. Ηδιη.) Μϑῃγ 
οἴποῦ ᾿π ογργοίδιομθ ἤανα ὈΘΘῺ Ρῥγοροβϑά, θυϊ ὨΟἢΘ 
ὙΠΟ 1 σοῃβίαοὺ ψογὶὴ ἀδίδι !ηρ. 

Το ῥτοςβθϑά, βοψδνογ, ἰο (6 δχδιηϊηδίίοη οὗ {ῃ6 
τοιίδιηΐηρ ον 8. οΟΥὗἨ 118 νοῦθθ, πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν 
δικαιοῦντα τὸν ἀσεβῆ, πιστ. τηυϑί θ6 ἰηΐοτρτγαοίοα ΜῈ} 
8 Τοίδγθηςα ἴο {86 δῃι {Πϑίΐςαὶ μὴ ἐργαξδομένῳ : δῃά 
ἤδηςσθ (ομηπιοηϊαίογβ ἢᾶνα ἀἄοῃθ ψτοηρ ἴῃ ΕἸ; 
(Π68 Β6η86 [0 δοίϊουϊπρ, βίης 1{ Βαοιη8 [0 ᾿Ἰπεἰυ66 ΔΡ8η- 
ἀοητηϑηΐ οὗ 411 οἷαὶπιὶ ἰο 8αἰνδίίοῃ οὔ (6 βοογα οἵ 
ΜΟΤΚ8, 8Δη4 βιιςἢ ΠΘασῪ δη4 δηςγα δοοθρίδηςα οὗ {ππ6 
Ρίαη οὗ βαϊνδίίοη (ἢγοιρῇ ρῦᾶσθ, 88 8[4]}} ὅθοιιγ ἃ 
οοιηροίεπί (]Β]πηδηΐ οἵ [8 σοὨ 0η8 οἡ ΜὨςἢ᾽ 785- 
Εἰβοδίοη δηα δοσθρίδησθ γα βυβροηαθά, Νον 
(ἢ15 Ὀ6 τῆα 86η86 οὗ πιστ., 1 Ψ|}] (Ὁ]]ον τἢδί τὸν δὲ- 
καιοῦντα τὸν ἀσεβῆ τηυϑῖ 8ΙρΉΠΥ, 7μδέϊεί ἐδ δἰ πΉ6᾽ : 
ἔον ἴ οἰθαγΥ ἀΡΡθᾶγβϑ ἔγομῃ {π6 οοηζοχί, (ἢδὲ τὸν ἀσεβῇ 
18. ΟΠΪν ἃ νυ δι οη 1 ρἤγαΒα ἴον τὸν ἐργαϑομένον, δηὰ 
8 ἴο Ῥ6 οχρίδιηδά ἴῃ Ἔεχασὶ σοῃίογ εν ἰο (Πδΐ (οΓπ,. 
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.- ἴὸ διε αὶ Ῥογβοῖ, 118 δα 68, λογίϑεται ἡ πίστις αὖ- 
τοῦ εἰς δικαιοσύνην, ὈΥ ΜὨΙσΝ 15 οδηΐ, [Πδὶ ἢ18 ἐΔ:ἢ- 
[0], τπουρῇ πηροτγίδςοϊ, βογσνῖοθ (ἡ τηδηγ ἰΠίηρβ μὴ ἐρ- 
γαβομένη, διὰ ἰπογοίοσα ἀσεβὴς,) 18. ἀσοοιπέδά δηᾷΐ 
τεοκοπεά οὶ γὶρ βέδυμηθ55, Οἵ, ἴῃ ΟἴΟΓ ΨΟΓΩ8, ἢΘ 15 
ἐγεαίοα ας ἴπΠ6 ἐργαϑομένος, Δῃά ᾿δῖῃ, κατὰ χάριν, ἴῃ8 
ἀὐκ Αϑδιρηῃθά [0 Πΐπ), 88 1 6 γα δὴ ὀφείλημα. ΤῊ 5 

Ὀδ]ῖονθ ἴο 6 τΠ6 [6 Β6ῆ86 ΟὔΠ6 ν6γβ6. 
[ἢ {106 Ιηἰοτγργοίδιϊοι οὐ {πΠὲ8 Ἰδιίογ ρᾶγὶ 1 ἢδνθ 110- 

{1{6 δῃρροτγί ἔγτγοτῃ τηοάθγῃ (οιηιηθηίδίοσβ δηὰ ΤἬὭθοΪο- 
148, 8] οἵ ψῆοιῃ, ἴ Δρργθῃβῃηΐῇ, ἤδνο [Κη ἴοο οοῃ- 
πρἀ ἃ νον οὗ {6 ψοσγάβ, δῃά (8 να οὶ ἀσῃὸ 

7υβ[1ς6 ἴο ἘΠ6 1 βθῆη86. ἢγ. Μδοκηϊρῃί, ψῇο [1858 δχ- 
διῃ]η66 {Π6Π| 85 "ΠΡ ΘΠΕΥ 48 ΔηΥ Οἰογ, 15 γαῖ οὈ] σοά, 
ἸῺ ΟΥΘΓ ἴο [ΩΔΚ6 οι ἃ 86η536, ἰο 86, 66 δμο, ἰῃ6 
ψοτὰβ 8 α ζαυοιν δἴ ἰῃ6 δηά οἵ [6 νϑῦβϑ6. Βιυϊῖ {18 
ΒΌΡΡΙγίηρ οσ8 ἀπὸ τοῦ κοινοῦ 18. 8 ὈΓΪΠΟΙΡΙΟ οἴθῃ 
ΓΘΟΔΓΙΟΙΒ, Δα δἰ ψᾶγϑ8 οὗ ΒβαΖζάγάοιβ δρρ]οαίίοη : δά 
ΘΓ 1 σδῆ ἢν ὯΟ ρμἶδοα. 
ΙῊ οχρίδϊηϊηρ ἀσεβῆ οὖΥ Ὀθ6ϑὲ (ὐομῃηπηοηίδίοῦβ σ0ῃ- 

ἢηθ 1ἴ (ο οπθ ψῆο λαβ δϑοπ ἃ. βἰῃηρσγ, Ὀυύῖι 88 ον ΓΟ- 
Ρεηϊεα. Τῆϊ5, ἢονονεσγ, 185 ἴοο Ὠδγβϑῇ δὴ 1 ογργοίδ- 
ἔοη. (ἴλγρζον 88 δοιηβ (6 πεαγϑϑὲ [ὁ {Π6 {τυ ἢ, 
ὙΠΟ ΧΡ δἰ 8 10 ““ οπ6 τοῦο αοἰηοιυίεασος ἐδαὲ ἦδθ ἴδ α 
δίπηον", Δηἃ ἸσΟΪκ5 ἴον μοῖρ, ἤγ!γ ἰγυβέϊηρ τ[η4ὲ Οαοά 
Ὑ11 αν ΠΊΘΓΟΥ͂ οἡ 1. Μάϑδην (Οττηθηϊδίοῦβ 80Ρ- 
Ροβ6 {πδί {Π6 ψογὰ τοίδγβ ἰο Δργαῃᾶπ), Θβρθοὶδ 
ψΏθη ἢ Ψψὰ8 δὴ ἰἀοϊαίοσ. Βυΐ ἰξ 88 ὭΘΝΟΓ ὕθθη 
Ῥτονϑά {ῃδί ἢ6 ᾿τυαϑ δι ς ἢ." Αἱ 4}} Ἔνθηΐβ, 10 ἢδ8 θθ θη 
τσ ΠΥ οδβογνοά Ὁ. Ποδάγρα, [παι ““ {Π6 νΔ]11{} οὗ 
16 Αροϑβ16᾽8 γϑαβοηΐϊηρ' ἀσββ ποΐ ἀθβρθηῃᾶ ὑροη {ἢ 18 ; 
βίῃσθ [6 ν88 ἀσεβὴς ἴῃ ἴΠ6 856η86 ἀῦονα ἀοία:164, δηά 
ΒΟὮ 1η (παι 56η86 πηιδὲ αἰΐ 06, ἰο ἴπ6 ὁπα οὗὨ (ῃ6 
νοῦ]. Ὑ 

ἼΔοΓΘ 15, 1 σοηςσοῖνο, το ἴο σοιϊιιηἰδηδηςα [ἢ 6 

Ὁ ΤΠ9 15 Τουπήρα οἡ «6νυνϊδἢ ἰγα! ἰο, 88 οὐδοῦ ἰη ῬὨΐ]ο ἐς 
Μίρτ. Αὐγ., Φοβερῇ. Αηΐ, 1, 8., Μαϊμαοι δ, δηα οἴδιεχϑ. 

Τ᾽ Αιὰ δο Κορρε, ννῦο οὔϑβεγνε ἴπδί (Ὠϊ8 ΤΏΔῪ α'ϑο Ὀ6 τείεσγε ἴὸ 
αἰλ Ἰπεπ, ἜΥΕΥῪ ἱπαϊνίθυδὶ οὗὁἨ ννῆοπὶ ἴῃ6 Αροβίϊε μαά δῃονη ἰὸ δ 
ἄσεβῆς. 

Φη 4 
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δῦονθ ἱπίογρυθίδοη ἴῃ ΟΠ γυβοβί. δπᾶ ἐπθ Ὀτεοῖ 
Οοιτηδηίδίοσθει ὙΠΘΟΡὮΥ. ᾿. 41. 5. ἢ ψ6}} Ἔχρ δἰήϑ 
[δὲ Ρ4588ρῈ : ὁ πιστεύων δὲ, εἰ καὶ μὴ ἐργάϑεται, ἀλλ᾽ 
ὅμως καὶ αὐτὸς εἰσφέρει τὴν πίστιν, μέγα τι οὖσαν χρῆμα: 
---Διὸ καὶ τῷ πιστεύοντι λογίϑεται ἡ πίστις εἰς δικαιοσό- 
γην, τουτέστι, δέχεται τὴν πίστιν αὐτοῦ ὃ Θεὸς, οὐχ ἵνα 
μισθὸν αὐτῷ δωη, ἀλλ᾽ ἵνα δικαιώφσῃ αὐτὸν. 10 18 ον!ἀεπὲ 
(Πα ὈΥ δικαιοῦν ταιϑῦ Β6 υπάἀεογϑίοοα ἴο ἐγεαέ ἃ5 7εδὲ; 
(ὁ αϑϑίρῃ (Π6 γενναγὰ ψῆϊεἢ σοῦ ά ἢδνα Ρδθη ἀπο ἴο 
8116 88 οὐδ άξϑηςβ οἵ δικαιοσόνη. : 
6. καθάπερ καὶ Δαβὲδ λέγει τὸν Εαλλρισμὸν - χαρὶς 

ἔργων. Ἠδρτα δρϑίη χωρὶς ἔ 8:0} ῆ68 ““ ἀράγ ἔγοπι 
τογκ9, ὙΠ ουϊ ΔΩΥ σοηδιαθγδείοη οὗ [Π6 πιο οὗ 
ὙΟΓΚΆ5, 8Πη4 σΟΠΒΘα.ΘΠΕΪΥ ὈΥ ρΊδοθ οηΪυ. λέγει τὸν 
μακαρισιμὸν 18 δὴ Η 616 Π18Ε1ς 1ΔἸοπὶ ΤῸΓ μακαρίϑει. δο 
Τμοοάοτγτοῖ, ν᾿ ἢο ρΔΓΔΡΉΓΑ8685 ἐπ.5 : ὁ δὲ πῤοφήτης μα: 
καρίϑει τοὺς τῶν ἁμαρτημάτων δεξαμένους τὴν ἄφεσιν. 
Ηλι ψνοῦἹᾶ αἱ λέγει βϑυθβαυά κατὰ, δῃἀ γϑηᾶογ 
“ ργοηπηοίαν! ἀθ θεδιϊυἀξη6.᾽" Βυξ {ἢ]18 86 618 διὲ 
ἱποοιγοσὲ νον οὗἁὨ 6 σοπβίγυςίίοη. Ῥαϊαίγαεϊ πουἹά. 
ΒΗ απά πρὸς ; δηά οὗἉ {818 ἢ6 ῥτοάιιο68 Θχδηρ οβ. Βαυΐ 
(ΠΟΥ ἃγθ ποΐ (ο {Ὧ6 Ῥυγροβθ. ἜΠ6 ψοτβ λογίϑεται 
δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων 816 τηδεκοα ἴθ Ποάαάτγιάρονν 
βΔύΔΡἢΓΑ56 88 ἸΟῪ ογο 79 ασ 8, ἤδη τὰ ἴλοῖ [ΠΟΥ 
86 αιζἴς. ΝΣ. 

΄ ἤ. μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι, ἕο. Ηοτγο (Πογά 
ἵκ αν ἀμ ΕΠΥ ἃ ῬΆΓΔ }61185π| : ἔοσ ἐπικαλύπτειν 5ρητῆθθ 
ΡΤΙΟΡΟΙ͂Υ “ἴο ο056}" Ἐπ}, Ῥυΐ οὗ 5ιρῃξ ; δῃηᾶ, τηόδίδρῃοτυι- 
“ΑΙ γ, το Ρὺϊ ουὐ ὁ ΓΕΠΥΘΌΓΔΊΟΘ, ἴο ἔογρινο. Ἐς ΤΉΝ 
Οτοῖ. δχρίδιηβ 1:, ““ ποὲ βθοὸῦῆ ὈγῪ Οοά ἔος ρυμπίβϑ)- 
τοθδξ ; 48, οὐ {πὸ δοῃίγαγν (86 δ 45) (ὐοά 15 8διὰ τὸ 
8ε6 δὲηϑ, ΜΏΪΟΝ ἢ6 ἢδ5 ἀσίογπηδα ἴο ρημηισῆ. ὅ50᾽ 
Ῥ5. 51. “ Ἐπ τῆν ἴδοθ ἔγοηι ΤΥ 8ΐη8, δηά υΪἷοί ουξ 
ΤηΪη6 1η]4 1165. 

8. μακάριοις ἀνὴρ ᾧ οὐ μὴ λογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν. 
δε ψα ἢᾶνα ἃ 86 η0Ππη6η0 ΘΧΘΔΟΙΪΥ ρᾶΓ8 116] ψ ἢ (δὲ 
ΟΥ̓ ἔοστηοσ νοσθθ. ΕῸΓΣ ποίμίηρ 18 ΠΊΟΓΕ τοαυθηξ 

“ Ἡετε οθθητα. σΟΙφΆγεβ Οἷς. ἀς (αἰ. ς. 18. γα ταυϊι νἱἰσία-" 
τἰῦπι οὐ)εςίδ. 
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1η Ηροῦτον ΡοΟΘίγΥ (πδῃ οχργαδβέην (ἢ δ 5818 βεῃεϊ» 
ζη6ηξ ἴῃ νδγίουβ ψᾶγβ. [{ 18 δυνϊάδβηϊς {Π8ἴ οὐ λογίξεσθαε 
ἁμαρτίαν 18 ΒΥΠΟΠΥΙΏΟΙ5 Ψ ΙΓ ἀφίεναι ἀνομίαν, Δ ἃ ἐπι- 
καλύπτειν ἁμαρτίαν ; ΔὨ 8] {686 Θᾳυϊναϊεπι (ο οὐ μνη- 
σικακεῖν ; {πο Ρἢ {6 Γαϊο πιοίδρῃογο αΠἶἴδι8. ΗδθΓβ 
(ε: Οδιηογαγ. δηά ατοῖ. οὐὔβογνθ) {6 βασι ἀ6 19 
ΓΑ ἴγοτα 6 δοσοιιηΐβ οὗ τῆδη ψῆῸ Πᾶνα ἀθδ] ημ8 

[η ἰταάθ, πο, 1 ΔΩΥ ἜΧΡΘΏ86 Β6 οἠαγχοά, ἴῃ τουϑέ 
Ρε ραϊα, δυΐ 1Ἢ τῆν 6 ογοδορά ομέ, οὐ τοϊέλάγαιυη, 
δηᾶ [Π6Ὴ 15 ποῖ ]Ι40]6 ἴο 6 ρα. Οὐ,τοῖ., ἴοο, γΓφ-» 
ΔΓΚ5, (μὲ {πΠ6 Ηφῦτγ. ΔΤ, νν Ὠϊοἢ 15 σία γϑηδογοά 
λογίξδεσθαι, 18 ἴῃ Ζασΐ. 7, 10. τοηάογρά μνησικακεῖν. 
ΤῊ οὐ μὴ,  τηᾶγ Ὀ6 ορϑογνϑά, βϑίγθεηρίῃθῃβ [Π6 π6- 
φαϊίοη. 

Ηδχγα 11 18 γι 6}] γαπη)αγκοα Ὀγ ΤΒΘορἢΥ]., (Π4ὲ [ἢ18 
7 βοδίίοη 15 στοαΐογ {Π8Π τὶ ἢ δου 8688 1561, 8ηἀ 
{Π6 βυϊημϊς ΟἿ 811 {πΠ6 Ὀ] βϑίηρβ ἴσοι Οοα ἴο τηδῇ, 
Αῃά (485 Μβοᾷκηῃ. 8608) ἰζ 185 δυιάβθηϊ {πὲ [ῃ6 οομηξὶη 
0[ γἱρξοοιδηο85 ἐποίμαοα ραγάοῃ ἃ8. Μ6]] ἃ8 ΠΡ ΜΕ 
Π6 Ρϑύβοῃ ἴο ψῇομῃ τὴὶρ έθοιιδη655 δ οομπέοα, ἈδΊῃ, 

Ὀγ {πὲ δοί, 411 Πἷ8 δἰη5 ἐογρίνθη, 8η6., 88 8 γρῃίθοιιβ 
ῬΘΙΓΒΟΏ, 18 ΘΠ (6 ἰο Γοναγα. 
9. ὁ μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν περιτομὴν. ΤΠδ 
Ἀροβίίβ πον ῥγοςθϑάϑ ίο βῆδνν (δὲ (8 πηρυΐδίίοι 
οὔ τἱρῃῃθουϑη 685, ν ]Οἶ σΟὨβ 8.8 ἸῺ ΓΟ] 851 00 οἵ 8Β1η9, 
τΤοβρϑοίβ Ὠοΐ ΟὨΪΥ (6 68, θυΐϊ 4180 (Π6 ὉΠΟΙΓΟῸΠ.“ 
οἰβοά, 80 {πλι (Π6Ὺ ὑεΐθνθ. Ηδτγα (ἢθτα 18 θυ ἀθη 
ΔῊ 6}1105818 οἵ βοῃγθ νϑῦβρ, μοί, ἤονγονογ, συμβέβηκε (88 
ΠΠῈ ΒΌΡΡΟΞΒ68) ΠΟΥ πίστει (α5Β Ηδγάγ), δα γίνεται 
(88 Οτοί. ϑιρραβίβ) ; βίης ἴῃ ΗΘΌΓΟΝ ἃ δι την 61}1}0- 
513 ΟΥ̓ ΓΤ 18 νΟΙῪ Γτραιθηῖ. 866 δη. 47, 12. ΑἹΙ 
{Πη6 θα8. (οιηπιοηίδίοῦβ δαμηϊί, ἐπὶ ἰΠ6 ΓΘ 18 4180 88 
61110518 οὗἨ μόνον, Δα [{ ἰ8 ΤΙΡΏΠΥ δαργοοδο ἴῃ ἰἢφ 
νυ κείοὶ 
᾿ ΒΥ περιτομὴ δῃὰ ἀκραβυστία ἀγα ἀφῃηοίαα ἐλθ οἱγομηι- 
οἷδε δῃὰ ἐδ ὠποὶϊὶγομηιοὶδοά, ΑὈϑιΓαοῖβ ἴοσ ὡοηοχοίθϑ, 
Μδοϊκηιρῆε ἴάῖκ68 {Π|686 [6 ΓπΠΊ8 ἴο τηθδῃ (ἢ 6 ν]810]6 δηά 
ἀπ ἰην 8016 ΟΒυτγοῆ, Ηθδ βοει8, ἴοο, ἴο αν [που ρῆς 
(8εὲ 106 Ἰπξογγοράϊμοῃ ἰηο] νά68. δὴ δἰδιτηδίίοη. Βυΐ 
ὙΠ|8. 10 οδηποῖ ἀ0 5 βίηςα {6 “Ψογὰβ δγὸ βιιρροββὰά [Ὁ 
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σοιη6 ἔγοπι (6 εοἷεισ. [{ 86οϑιη8 δείίοσ ίο σοῃοϊυάο, 
ψ8Ὶ Κορρα δηὰ Βοδβοημ., (δηἀ ραγιγ Οσγε  }1.5,} 
ἴηι {π6 ΑΡοβίῖία πηᾶκθβ 0 αΐγεοΐέ δΏΒοΥ ἰο {Π15 1π- 
(ργγορδίογυ, δι {ΠΠυϑίγαιθ8 ψἢδί ἢ6. 48 ὈΘΘῺ βαυἹηρ' 
Όγ {86 Θχδιηρὶςα οὗ ΑὈγαῆδῃ ; ἔγοπι ψ ἢ] οἢ 11 Ρ]4ΙΗΪΥ͂ 
ΒΡΡΘΑΓΒ, (Πδΐ (π18 ἀδϑβογιρίοη οὗ ἃ ἸΔΡΡΥ τηϑῇ 18 αἰ8ο 
δ. {4016 το 1Π6 πποϊγουτηςἰβ6ά. 

9. λέγομεν γὰρ, ““ ἱπ]ο νότοὸ αἰοϊπ)υ5,᾽ ἄς. ΕἾΟΠι 
16 ψογὰβ λέγομεν, ἅασ. Οὐ,τοία89 {π|η18 1{ ῥἰδη {παῖ 
(ἢ6 ΑΡροβεῖβ 18 ποῦν δγρυΐηρ, ποῖ ψ ἢ (Π6 υὔόισδ, Ὀὰξ 
(ῃη6 )κμααϊκῖησ Οὐ» ἱδέϊαηδ.; βίηῃσθ {π6 ζῶν νιον ἀϊὰ ποῖ 

ηἴ ὅτι ἐλογίσθη τῷ ᾿Αβραὰμ, εἰς δικαιοσύνην. Τἢ6 
Θαγηθα (οιμηδηΐϊδίοῦ οδῃ ΟἾΪΥ πηρϑῃ, ταὶ (ΠΟΥ αἰά 
ποί σταπί 1 ἴῃ ἰἢ6 δ6η86 ἴῃ Ὁ] Οἢ (Π6 ΑΡΟοΒι16 }ι5ὲ 
Ὀεΐογο Ἔχρ]αἰηϑά 1. 

10. πῶς οὖν ἐλογίσθη; ἷ. 6. ““ ἴῃ ψὮδιὶ σοπάϊιοη, 
ὉΠῸΘΓ ψἢδὲ οἰτουπιδίδησοβ ψγἃ8 1 τθοκοηθά ψῇθη ἢ6 
Ἧ848 Οἰγουμπηοϊβδο ΟΥ πο Γοι ΠΟ 8606 2 ΤὨϊ19, ἤθη, 
{Π6 ΑΡροβε8 ἀγβι 65, 18. ἃ ὑτοοῦ πὲ 1υ81ΠΠσδίίοη Ὀ6- 
Ἰοηρβ ἴο (ῃ6 (ὐ6Π11}168 4130." 

ἢ τοϑρθοῖ ἰο (6 Το οἡ ΨηϊοὮ (Π6 γθαβϑοῃϊηρ 
18 ἰουηάροά, {ῃ6 ΟΠ] οσιηρ βιαἰομηθηΐ, ἑουπάοα οἡ 
ἵνγεῖ38., ΤΑγΐογ, θοάάγ., δὰ Μδοῖκη., ᾿ΔῪ δβυβῆςθ. 
“ΑΡγδδπ) 88 ἢοΐ Οἰγουπηοϊβθα {1}1] ἢ6 τγσὰ8 πἰποίγ- 
ὨΪΠ6 ΥΘΑΓΒ Οἷά, νογ. 25. Βυΐί ᾿είογα ᾿βῇμπηδϑὶ ννβ 
Ὀοτη, ΑὈτγαμαπιὶ δὰ ἢὶβδ Δ:1ἢ σουηίϊοα ἴο ἢ πὶ ζὉΓΣ 
τὶσῃίδουβη688, Οεη. 1δὅ, 6. σοπηραγοα νι Οδοη. 16, 
τ. ὙΏδηςΘ [{ 15 ονϊἀθηΐξ ἰ[ΠΔἰ ΑὈταἢδπὶ τγὰ8 1υ811- 
ἢοά ἴῃ υποϊγουπησίϑίοη, τηογα [ἤδη {ἢ Γίθθ ἢ ὙΘΔΓΒ 
Ὀοΐοτα ἢθ δηά ἢ8 ἈΠΗΪΥ ΓΘ τηδάθ τὴ6 νἹβι0 ]68 
στοῦ δηά ρθορὶς οἵ Οοα δΥ οἰγοιπηοίϑιοη." Μδο- 
Κηϊρῶς αἰδο ἄγαν ἴγσοπι ἤθησα (86 Πσοποϊ]υβίοη, [πὲ 
Ποδίμθῃβ Ψψῃῆο θοίίθνθ δηα οὔ (6 ἔσυρ Οοά, 88 
ΑΡταθδῃ ἀἰά, ν}}}, πὰ ἢ1π), ἢᾶνα τῃοὲγ (Δ: ἢ σουηιοα 
0 ἰῃσπὶ ἕογ γὶρῃιθουβηθ88, ἐπουρἢ ΠΟ πηριηθοΓβ οὗ 
ΔΗΥ νἱ51016 ΟΠ υγοἢ. 

πὶ Οτοίίυβ γεγηδγῖκβθ, ἰπαῖ {Ππ δβπηθ δγριπδηῖ 8 α͵9ὺ ἰῃοίδῖει οὩ 
ὉΥ “7υδιίη, ἴῃ δἰ ἀΐδϊοσυς νὰ ΤΙ,ΡΙΟ ἰὸς εν. ΤΠΐδ (ὃς δά ἀ8) 
ἐβγερίε οααὶξ Ψωάσος ἐπ 4μῖ8 ἔρδοτιδι οαιπρὶς, τοῖς ἑαυτῷν πτεροῖς 
ἁλίσκονται. - 
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᾿ Ἢ], καὶ σημεῖον ἔλαβε περιτομῆς, σφραγῖδα, ο. ΤΠ6 
ῬυΓροτί οὗ [ἢ686 ψογάβ, ογ {πεὶγ σοηπθοίίοη ψ ἢ (ἢ 8 
τοοράϊηρ, 185 ποῖ ψ6}]] υπάοτιβίοοά. Τῆϊ5, 1 {Π1ηΚ, 
Ποορηγϊδοῖ δόμα [48 οἰθαιν ροϊηϊοα ουδ, ““ΤΠη6 

Αροβῖ]θ θγα τηθϑη8 (8808 6) ἴο γΓθῆϊονε ἃ συ βϑὶηρ 
Ὁδ]οοιίοη, 80 ἢ) 88: “ [ἢ τ1Π6η, ΑΡγαῃδπὶ γγᾶβ 70.811- 
δὰ ψῆθη γοῖ ὑποϊγου 564, ἔοΓ ψἢδὲ ῬυΓΡΟΒῈ νγ8ἃ8 
ἢΪ8 οἰγουπησϑίοη "ἢ Τὸ νυ] οὶ 1 18. το ρ 64, {Π8{:}8 
τοςαϊνοά {8158 οἰγουτης!βίοη ἀντὶ σφραγῖδος σφραγιϑούσης 
καὶ ἀνακηρυττούσης ὅτι ἐδικαίωθη ἐκ πίστεως. 80 8130 
(ΓΕ οευπιοηίυ8, ΝΟ ἢ88 γαῖ ΙΏΟΓΘ Θη]αιροϑά οἡ {ἢ 8 ροϊηξ. 
ΕΑἰγουπηοϊϑίοη, ἢ6 δ γ8, υγἃ8 εηρίονθά, ἵνα ὡς σημεῖον 
γνομισϑῇ ἀρετῆς, καὶ οὐχ ὡς αὐτοαρετὴ καὶ κατόρθωμα. -. 
᾿ ΠΕ 6 τοδάϊηρ περιτομῆς Ὀ6 οοΙτοοί, ᾿ξ τηυϑὲ θ6 
ἰδίκεη ἔου {16 δοσυϑδίνα περιτομὴν, (6 σοηϊένα είς 
Ρυϊ ἴον ἴΠ6 οα86 οὗἩ δρροβιίοη ; νῃϊοῖ, τοί! οὔ- 
βούνοϑ, ἰ8 ηοΐ ὑπ οαυθηί. [{ Βανοῦγδ, ἤόνονοσ, οὗ 
βϑίσοηρ Ηρ ταίϑηι. ὍΤΠ6 τγοδήϊηρ' οὗ βοῆς Μ5Κ5., γοτγ- 
βίοηβ, 8η4 βανθγαὰὶ ἘδίΠοΓ, περιτομὴν, ΤΟΙΊΟν 68 [Π6 
ὈΡΒΟιΓΙΥ : θαΐ [Ὁ 18 ἀπἀουθδίθαϊν ἃ ρ]ο88. ΕῸΓ [ἴ σδὴ 
Παγάϊγ Ὀ6 ϑυρροβοά ὑπαὶ περιτομῆς σου]ὰ ἤανα δςοὶ- 
ἄδην σμδηρεά ἴτοπὶ περιτομὴν ἴῃ αἰπηοβί 41} (88 
Μϑ85. ; δηὰ {πεγϑίογα (Π6 -σοπηηοη γϑδάϊηρ,, ἃ8 θοὶηρ; 
{86 πογὸ αἰ συ, τηιι8ὲ Ὀ6 γοίϊδιηθά. 
ΒΥ σφραγ., ΜΏΪΟὮ 18 Ἔχαρθίοαὶ οὗὁἨ (Π6 Ῥγβοθαϊηρ 

σημεῖον," 15 πηθδηΐ 8 ρίθα56 δῃὰ οοηβγπιαίίοη, οὗ Ἰυ5ι1ῆ- 

Ὁ Απὰ π0 ΨΟΠΔΕΣ: ἴου Ἠδδυοῆ. εἐχρίαϊηβ σημεῖον ὈΥ {Ππ||8 ὙΕΙῪ 
ννοτά, ἴδῃ ἂρῖ ἴο διιβρεοῖ (ἢδῖ ἰῃ Ὀοϊἢ [ἢ656 τνογὰβ, Ἔβρεςϊδ! !ν (ἢ6 
Ἰαίίογ, {ΠΟΓὰ 18 δὴ δἰ υδίοπ ἴο ἴπ6 ππατὰ ἐπ ἐλ6 βεδὴ, ἰεΐτ ΌΥ οἰγοιπλοὶ- 
δίοῃ : ἴογ εαοὴ οὗ ἴῃεβε τνογάβ 18 ϑοιηδί πε υδεα ἰῃ ἰῃλὶ δθῆβε. Οὗ 
10:6 ἰαέέενγ 1 ἢ δὴ δχαιηρίθ, διηοηρ; ἴπο ἔἌΓΓΑΡΟ οὗὁὨ ρββδβδβεβ οἰϊδὰ 
Όγ Ῥνείϑ., 1. 6. γοορῆ. 780. οὐ γὰρ ξέναι μάστιγες, ἀλλὰ δαψιλὴς 
σφραγὶς μένει θόαντος ἐν πληγαῖς (1 γεδά, ἔγοπη [6 1Δδῖ δῃηὰ δεεῖ 
εαἀϊίίοη οὗ ϑεδαριϊδηΐ, πλεύραις) ἔτι. Αηὰ οὗ ἴπ6 ζογΗΙΕΥ ἴΠαγΘ δ γα 
γοδίΐρεβ ἰη Ηἰἱρροογαίεθ, ἀδίεη, δηὰ (ἢ τηϑὰϊ το β. Τἢυ8 
Ἠϊρροογ. οὗ γὰρ ἔτι ἐπίληπτον γίνεται, ἦν ἅπαξ ἐπισημανθῆ, ὙὯΟ 
90 0.868 ἴΠ6 ρῃγα86 ἀσήμως περιγίνεσθαι. 1ϊ ρἜΘΠΟΓΔΙΥ ἀδηοίοα (Π6 
δοαγ: ἰοΐϊ ΌΥ͂ ΔΩΥ νἱοϊεηΐ ἀἰδογάθγσ. ὅ0 Τπυςγά. ὦ, ὅ0, τῶν γε ἀκρω- 
τηρίων ἀντίληψις αὐτοῦ ἐπεσήμαινε. Ἠδῃρςθ, ἴοο, τηΥ ὍΘ Ὁπάεγ»- 
εἵοοάα ἃ ναῦν ἀἰβήου ραδδᾶρα οὗ Ραυβδῃ. 8, 146. 8668 4150 Εοθ᾽ 8 [οχ. 
Ἡίρροον. 
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φοἴίοη,. Ἐ: ““ Ηθπος (δαγ8 ΤΑΥ]ΟΓ) ἴᾧ ἀρρθαγὰ {πὲ 186 
φονφηδηί φθ 4 0} 1506 4 νι ΑὈτΑ δια, (φῃ. 17. 2---Ἰὅ, 
λα τ! 6 βδ6 στ παῖ, (ἀδη. 14, 2, 8. ὕϑη. 16, ὅ. β6η. 
οι εἰγομαιοϊφίοη νγγἃ8 ποῖ 8 8θαὶ οὗὁ δὴγ ὕὲν ρτδηΐ, 
φδϑυῖ οὗ τῃ6 }ιβεἰβοδίίοη οὐ χγαηΐὶ οὗ δ᾽ οβϑιπρβ ἡ Ββιοἢ 
ΑΑΡγδἤδ δ τγοςαϊνοά Ὀείογα ἢθ ψᾶφ εἰγουπιοϊβεά, 
Δῃά (μαι 808 σδῃ!οη, οΓ στδηῖΐ οὗ Ὀἰβββίημβ, ἰηοϊ ἀρὰ 
86 (σο906] οονθηδηΐ, ἰῇ ψ ἢ 1 ἅτ ον ἱπίδ- 
φροϊρα." Οἱ. 8, 8. 
ι 1δαῇ οἰγουμπηοδίοῃ ψψ88 σοπδίἀογοα ὈΥ {μ6 «6 1.8 δ9 
Δ. 368] ΟὔΠα Ὠινίηα σογρηδηΐ, 18 οἶθδγ τοι πυ!Πη ΓΟῺς 
φρϑεβαβθβ οὔμε Βδυδιηϊςα] γι ηρδ οἰϊδα ΡΥ δομπορίς, 
δηά Ὑν οίθ., [ὴ6 Ιαἰίογ οὗ ψνοπ 4150 οἰΐ65 Οὐίζθη ἴῃ 
ψόβϑῃδπ),, ὅ, 2, Ἰστέον δὲ, ὅτι σημείου χάριν διὰ τῆς περι- 

τομῆς ἐβουλήθη γνωρίϑεσϑῆαι, καὶ οὐκ ἀνασχόμενος ἀπὸ 
ἀμκίριι Φαΐνεσθαι, ὡς πρόβατα ἄλογα τῷ καυτῆρι, κἂν 
πλανηθῇ, ῥαδίαν ἔχει τὴν ἑαντοῦ εὕρεσιν, οὕτω τοὺς ᾽]ου- 
δαίους ἐπιμιγγυμιένους τοῖς ἔθνεσιν ἀπὸ τῆς περιτομῆς Φα- 
ψεροὺς εἶναι βουληθεὶς ---- καὶ τούτου ἀποδειξις τὸ ἐν μὲν τῇ 
Αἰγύπτῳ περιτέμνεσθαι αὐτοὺς, ἐν δὲ τῇ ἐρήμω, ἐπειδὰν 
μόνοι ἦσαν, καὶ Αἰγυπτίων κεχωρισμένοι, καὶ τών ἄλλων 
ἐθνιὸν τῶν κατὰ Παλαιστίνην, ἀπεριτμήτους μεμιενηκέναι. 
,Αηὰ ἢ τρίογϑ ίο Αροο. 1ὅ, 4. 19,20. Ηρδηος ᾿{ πουϊάὰ 

Ἀ ΤΠ [9Ὑδο] ἰδὲ οἰ] ἀγθὴ Ὀοΐης ὈΥ {{|8 γἱτα οὗἉ οἰγοιι οἰ β᾽ ΟῺ ΘΑυΪγ 
Ἰηϊαϊοὰ ἰμῖο αοά᾿ δ οονεῃδηῖ, {Ππεὶγ ρϑγεηῖθ νγογα ἰπογεν δϑϑυγοί, 
{παῖ 1, πεη στον ὑρ, [ΠΟΥ ἔοἸ] οννοὰ ΑὈγδμδτ ἰῃ 8 ἔδὶν αηὰ 
ονεάϊεηοα, ἴΠῸῪ ὑγεγα, {Κ Ὠΐτη, ἴο ἢανα {πεῖν ἔλα οουηίοα ἴο (ἢδπὶ 
ον τἱρι  Θου9η668, ΔηἋ Ὧδ ΘὩὨ [1116 4΄ ἴο 411} 1ἢῃ6 υἱοδοίηρθ οὗ (Π6΄ σονο- 
Ὡδηῖ: οΟΥ, ἰἔ {πᾶν ἡϊοά ἴῃ ἰηΐδηογ, ἴΠαἴ αοα τγου]ὰ ταῖβε ἤδη} ἔγοαλ 
16 ἐεδβά, [0 ΘΏ)ΟΥ͂ [6 ΠδΔνΘΏΪΥ σουπηίγγ, οὗ νηοῦ (Π6 ΘΑΓΙὮΪΥ ννῶϑ 
Ἴῃχε ἴγρε. Βυϊ 1[ὴὯ6 οονοηδηῖ ν ἢ ΑὈγΔΏβτα Ὀδίηρ ἰη ΓΟΔΙΥ τῆς 
Οοερεὶ οονεηδηῖ, δῖ ἐογίἢῃ ἰη ἴγροβ δηὰ ἤρωγεδ, δοσοσάϊορ ἴο (᾿ς 
ΤΩΔΏΠΟΣ ΟΥ̓ Δηϊίθηϊ {{πη68, ΏΔΥ ἴγε ἠοῖ, ἔγτοπ [ἢ6 υδ6 δηά εἰδοδοῦ οὗ 
οἰτουμηοϊδίοη, Ὀα]ανο ἴαῖ Ὀαρίίδπη, [6 τεἰῖα οὗ Ἰἰηϊτἰιοὴ ἰηΐο (6 
(Ἀγ διϊδῃ ΟΒυγοῖν, ἰ6, 6 ᾿ξ, ἃ 866] οὗ ἴ1Π6 ἀοφμρεοὶ οονοηδηῖ, δηὰ 8 
4 οοἰγαιθη οἢ ἴδε ρμαγί οὗ (οὐ, {π8ϊ Βα νν"}}} σουηῖ (ἢε ἔα οὗἉ τὴ 
δαρι Ζζεὰ ρεγβου ἴογ τὴς οουδηεδδὶ Αηά {{πῶῖ, 16 οἰγομηγοϊφίοι, ἱέ 
ΦΙΔΥ ὃ6 δατηϊηϊδίοτοά ἴο Ἰη Δηἴθ, ἴο ἀββιγα (Π6 ρασζεηϊς ἰμδὶ [ἢεἰγ ἕω» 
1μτα (ΑἸ 64}} ῦ6 οουηίοα δηα τειναγάἀοα 85 σἰβκἠδουβηθϑδ : οὗ, ἰΐ 
ἀδογ οἷο ἴῃ ἱπίβηου, [αἱ (ΏΘῪ 6}}8}} θ6 γαϊϑεὰ ἴο εἰθγηδὶ ἸἸΐδ ὃ (Μ8.}.) 
., ΤῊΪ8 Β6ΡῈΠ8. δ ἱποορίαδί βὉ}]6 ρεροῦ [81 οἱγουτηοίδίοῃ νν88 ἃ 868} οὗ 
ἴ86 οονοηδηϊὶ οὗ ρτίδοθ, δηά ηοΐ τηϑγεῖν οὗ ἰετρογαὶ ργοϊηἶβαῷ ; 
οΟὨΙΒΘαυΘΏΓΪΥ ΟὈν αῖα5 ἴΠ 6 τηοδῖὶ οΟῃδίἀΘΥΆΌΪε οὐ]εοίίοι {παι Ὠδι ἢ ἘνΟΡ 
Ὀδεῃ υγρεὰ δραίῃει ἰηΐληϊ-θαρίϑιη. (οάάτ.) 
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ΦΌΡΘΟΑΓ {πὶ ΟΥρσϑη Πο]α [ἢ6 ὉΡΙΏΙΟΗ 5βἴποα τηδίηξαϊηοὰ 
Βν δρθησογ, [δὲ {86 [5γδ6]168 ἀθγίνθα (ἢ6 ρῥγϑδοιίος 
οἵ οἰγουμηςσϑίοη ποι (δα Ἐργρίάδῃβ. Βυΐ Ποῦ 84. 
ΨΟΙΒ6 ἴο βιυοῦ 8 ΒΒρροβι[ 0 18 [6 ργθϑθηΐ ραββᾶρθ, 
ὙΠ ίοἢ γοίθυθ 1 οἰθαυὶγ το ίνίης 1πδιιτμἰίοη, ἰΒ οὔ». 
νοΒ. Ηον [τἋἢδὲ Ἰεατηρὰ ΨΓΙΟΙ αἴβροβθ8 οὐ {πὶ 
ἀϊου!ν 1 οδηποῖ ᾿σγασίηθ. ΡΙ]Ο, ννο ερί γι [.81}1Ζ68 
ΘΥΘΓῪ {διηρ ἴὰ {6 ἰανν, 6815 οΙΓΟ ΣΙ ΟἸβίοη (1 6 ἐγαοξ 
ΟἹ τἰδί 5υ]εοΐ, 811 Β.) σύμβολον ἠδονῶν ἐκτομῆς αἵ 
καταγοητένουσι διανοίαν. δ66 [6 Ἰδαγη6α ηοία οΟἴΘτοῖ. 

Ιη τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ (ῃθέρ 18 δὴ 
Β]1|08|8, (Π8 δ᾽ ρ]οδὲ ψὺ οὗ ἩΠΙηρ ἃ ψ βίο 18. ἔο 
ΒρΔιε γεγενημένης. 

11. εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα. ΚΟΡρο γριηδτκϑ ἐῃδὲ 
1818 16 ἃ ἰογιηυδ προ πα ρογοάοβ ρογιοά 8, δα υϊνα- 
Ιοηΐ ἰο καὶ οὕτως ἐγένετο αὐτὸς. 118 ορϑογνδίίοῃ, 
Πονανὸγ ([συπά64 οἡ Ογο].8), 15 1116. ΤῊ τοσάβ 
ΒΌΓΟΙΥ ᾿πὰἀϊοαία ρωγ}οβ6, διὰ ἸΏΔΥ Ὀ6 το άογοα, “ {[Ἰῶὲ 
ἢδ τηῖρῇς ((μ118) θ6σοπθ.᾿"ἢΒ 

11. σατέρα πάντων τῶν πιστευόντων, αγοῖ. οὔβοῖνεδ, 
θ ἰο 86 (ΔΘ (γορί α ἢν δηα την ϑέ! δ] ν, ἃ8 ἀθποίης 
αμέλον, οατι86, ὀπομιρίαγο ὅο 1ἢ “Ζοἢ. 8, 44. {6 
Πδν}} 15 βαϊά ἰο 6 ὁ πάτηρ τοῦ ψεύδους, Αηα ΟὐοΩ͂ ἰ5, 
ἱη “Ψ6ἴη. 1, 17., 8816 ἴο 086 ἐλθ ἡαέλεν οἢ᾽ ἐϊφἠϊδ. Τὼ 
16 5β8ῃη6 ΤΏΘΏΠΘΓ, ἴοο, {ῃὴ6 Οτοοῖς (Ἰδβϑίσαὶ νυ γίίοσε 

. Οὐ ἴδο δεπέϊποπέ ορρα γεηνασκθε “ Νδίωρα ἀεαιοίϊοΣ ἤὰπς 
δοηϊθης8 68, οὐ)ὺ5 ΕΠ υϑἴ Γαδ εἴ βεαδηᾶάδβ δαυϑα δι ροσγίοσα οἵηπὶᾷ 
αἰδρυϊαῖα ἴμεγαηῖ; νἱ2Ζ. αυἷα ΑΙ ΔΙΔιη8. ΠΟῺ ῬΤΟΡίαυ οἰγουτωοἰβῖο- 
ὨδΊη; δε ΡΙΟΡΙοΓ πίστιν οατυϑ ὮΠ ἢ εο, ἤηο οἰΐδη ΠΟῊ ΟἰΓου τη οἶθοθ 
ἐδηϊυη, Φυήδοοβ, βοὰ Εἰπηΐοοθ αεἰΐδη πο οἰγουτηρίβδορ, τηρθ 
πιστεύωσι, Ὠεὶ ἔλνοτε γι! ρο586; οὐὕἴοᾳυδ ἷς δεὶ ἔδνοῦ ΑὈγαμδυὶ 
Ῥοδίεγἷ8 ἐπυρυί τηἷθ δ᾽ σ αἰ βοδίυ8 εὖ ῥγοῃλχίδϑιιβ [μεσ ζ, ἢ ΏΟ ΔΡΡΆΓΟΓΟ, 
ΠΟῚ 70ἀε608 (δΔηίυτα ἰρ5ῖ5. ἡδῖα] ἰθυ8 ΑὈγαΠδιοΐ Ροβίθγοθ, βεά, βδηβι 
αυοάδῃι μυστικωτέρῳ, ΕἰὨηΐςΟ5 οἰΐδτη, τῇ πίστει οὔτ ΑὈΓΔΒΠ,Ο 
ςσοηϊυποῖοθ. δὰ ἤδησ ΑὈΓΔΏΔτΐ ΒΟΌΟΪ]Θη 6886 ΓΕΙΘΓΡΏΘΟΒ.᾽" ! 

Ὑ ΑὈΥΘΒδιΩ 18 (6 ἜΧΘΙΏΡΪΙΑΓ οὗ ἴδ οἰγουτηοίϑοα δα υ8}}} τυ τῃ6 
πηοἰτουτπηοίϑοα, ((εη.1168 δηὰ 36 νν8,} ἴῃ ἃ ἵνγο- [Ὁ] ὰ τεϑρεοῖ, 1. Τβὲ 
Οὐρὶ 80 ἴο δεῖ 88 δ δοίβα; 85 ἢθ Ὀεϊϊενοά, 80 οὐρῇ (ὮδΥ ἴο ὃὉ8- 
Ἰονθ. ῷ, Αβ8 ἢδ σεοαϊνοἀ ννῆδῖ ἢα Ὀο]ενεὰ ἣες βῃοιυ)ά γϑοεῖνα, 80 
ΥἹἿ}] ΤΕΥ τοῖν νυ ῃδὶ (ΠεΥ Ὀδ]ΐανα {παι ὑΠογ 8881} τεοεῖνθ. (οθθηπ.) 
Τὴ τῆς οονοῃδηΐ δὶοἢ αοά τηδάδ ἢ Αὐγδῆδη, ἢ6 Τσοῃϑδιϊτυϊοὰ 
εἶπι ἐδό [αίδεν 9 αἱϊ δοϊϊουετε; 80 ἴα, νυ πδῖαενεν ὈΓΟΠ, 1868 ΕΓ τηβς 
ἴο πἰἷπ) δηὰ ἴο 8 βεθ, ΕΓ ἱῃ ΓΕΔΙ ΠΥ τηδαάς ἴο Ὀ6] ἜΥ ΓΒ οὗ 811 η6- 
τἰοη9. (Μδςκη.) 
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1.36 πατὴρ, δῃὰ [Π6 Γι δε Οη68 ραγοπϑ. [Ι͂ἡ 1]Πυδῖγα: 
[ἴοη οὗἁ 119 Ιάΐουν, Οτοῖ. οἸ68 Ψυβίη ο. ΤΊΥΡΉ. τέκνια 
τοῦ ᾿Αβραὰμ, διὰ τὴν ὅμοιαν πίστιν ὄντες. 

11. δὲ ἀκροβυστίας, ἴοΓ ἐν ἀκροβυστίᾳ, “ ἴὴ δῇ υηςίγ- 
ουὐπηςοβ6 ἃ δβ[δίθ,᾽᾽ 1. 6. "ς (ῃΠουρῇ (Ποὺ ὈΘ Ὁποίγοιπι- 
εἰβ6 4.5 (866. (δγρΖον.) Τἢϊ8 Β66Π18 ἴο Ὀ6 δὴ ἢούγειο 
Ἰάϊοπι : δηά ἰμογθίογθ [0 15 [0 {{π||6 ρυγροβθ (σιἢ 
Κορρϑ) ἰο 1]]υβίγαίθ 10 ἔγοιῃ [Π68 86 οὗ διὰ ἴη βιοἢ 
ΟἸΙαββϑίςδὶ ρῇγδϑοϑ 88 διὰ χειρὰς ἔχειν ἀπ διὰ στόματος 
εἶναι. : 

11. εἰς τὸ λογισθῆναι καὶ αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνην, ““ τ|δΐ 
εἰρη θουβη688 τηΐϊρσὶις Ὀ6 ἱπιρυϊοὶ υἀηΐο ἴδδπὶ 880." 
Ιη ἐλὶς Θβρϑοίδ! ]Υ σοηβίϑίβ {ἢ 6 5 π}]ΠΠπ646 Ὀοίνθθη [ῃ6 
Παρρίηθββ οὗ Αδγαίδπὶ δηὰ ἰῃδί οἱ 18 ροβίθσγιγ. 
Οὐ [Π6 836η86 οὗ [6 ογυα 8566 [Π6 ποῖα οἢ νϑῖ. 8. 
(Κορρα.) ; 

12. καὶ πατέρα περιτομῆς. ΑΚ5 ἴΠ686 Ψψογάβ ἀδροηά, 
ἴῃ σοῃβίγιοιοη, ὈὩροη [6 εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν, Γοοοηξ 
Ἑάϊτοτβ αν ἀοπα τρις ἴῃ Ρῥἱδοίηρ, ΟὨΪΥ ἃ οοιηπια 
αἴϊον ἀκροβυστίας, ἀηὰ ρμυϊηρ εἰς τὸ λ. κι α. τ. δ. ἰὴ ἃ 
Ῥᾶγθηςῃοβϑίβ. [|{ 18 ορϑεινοα ὈγῚ Κορρα, ἰμπδὶ {86 
Αροβί!α ψυγιῖ68 πατέρα περιτομῆς, Ὠοΐ κατέρα τῶν πισ- 
φευόντων, Ὀδσδιι56 [Π6 «768. ανθὴ ἱμουρῇ μὴ πιστεύ. 
ὄντες, 81}}} τηϊρῆϊξ, ἴῃ [68 σου ΠΠΟῊ δοσαρίδιϊοη, θ6 βαἰα 
ἴο υ6 ΑΡγαἢδηνβ οἴβργίησ. Ὑεῖ (48 οὔβογνοβ Βοβθῃ.) 
Ὀδοδιι86 πο Ὺ σου]ά ποῦ Ὀ6 δοσοιυηίοα ψοΟΓΌΥ 805 οὗ 
ἈΡτγδἤδηι, ἐλογοίονθ ἮῈ δ ἀ8 ψῇδὶ ἔο] ]ον8. Αἵ τοῖς 
οὐκ ἐκ περιτομῆς 15. ἴο θ6 υηδοτβίοοά οὔσι: δηά (86 
ΨΟΓΩΒ 86 ἴογ τοῖς οὐ περιτμηβεῖσι. ΤῊ Ὄχργοϑβίοῃ 
τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς------Αἰβραὰμ, 18 Θαυϊνα]εηΐ ἰο {86 
πατέρα πάντων τῶν πιστεύοντων δὲ ἀκροβυστίας, ἴῃ τοῖς 
ἃ νοῦ. 12. θεϊηρ [ῸΓ τών, ὈὉΥ 8ηὴ Ηφῦτον ἸἀΪοπ|, 8ο- 
οογάϊηρ ἴο ψηϊοῆ 2} 3.,  αίδον, τᾺΑΥ 6 σοηβίτγιοα ἢ 
σέαίιε οσοπδέν. ΜΠ Θαιδὶ ΡΓΟρΎΘΥ 85 ἰὉ] οννοά γ ὃ 

πὶ γγείδ. ἴθγα Το γκ8. “ὙΠοθα (Παΐ τνεγα οἰγουπχοῖβεα, ἔδηοίοά 
ἀπεν ογο, οἡ ἴΠπδϊ δοοουηίΐ, ρ]εαλοίηρ ἴῃ πε οἰρῃς οἵ Θοὰ ; δπὰ ἢ ἷ 
ποίου αἰδηδίοα ἴπ 6} [ἢ τότ ἔγομῃ ἴῆς ἀοοίγίηα οὗ Ομγίδι. Οἱ 
8.6 οἴϊποι παηά, ἴποδβα παῖ τνεγα ἠοΐ εἰγοιιηγο θεά, πανίηρ ποι πΐηρ; 
τὰ νυ ἰοῦ ἴο Γεϑὶ ὑποὶγ ὮΟΡΘ, νγεγα ἴἢ6 πλοῦ σα }}Υ ἰηἀυσεὰ ἴο δθεϊϊενς 
ῃ Ομ εΐδι." 
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ἴϊ9). ὅε6 42, ὅδπι. 7, 14., δΔῃ ἃ σοπραγθ ἃ 583112}18Ὁ να- 
τί εἰ οὗ σοηῃϑίγιιοιοη ἴῃ [(ἐν. 1, δδ. τᾶν θ6 οὗ- 
Βογνϑά, ἴοο, {Π4ΐ τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον 15. ἴον οὗ 
τοῖς ἐκ περιτομῆς μόνον. ὅ66 51} ΘΧΑΙΏΡ [68 ΟΥ̓ ἰη- 
νΘ 86 σοηδβίγυοίοῃ δ(. ὦ, 97. 1 ἼΤΠ6585. 1, 8. ΟΚ,τοί,, 
δηΐ βοῖῃβ οἴϊογβ, (86 πατέρα περιτομῆς ἴο θ6 δ 
Οποηΐαὶ δηά ρορυΐαγ ρῆγαβθ, δαυϊναϊθης ἴο ἀΐπι τοἦο 
ι068 βγδὶ οἱγοιπιοῖδοά, Βυῖ [ἢ π5 [Π6 ρτγβοθάϊηρ; οΔ58 
πάτηρ τῶν πιστεύοντων δι᾽ ἀκροβυστίας νν}}} Ὀ6 ἀφϑέεϊευζθ 
οὗ 115 Ορροϑίίθ, ἐαέλθρ οὐ ἐδ ὕδιυδ. Βροβίάθ8, {86 
86η86 1561 8 ὕη8080]6 ἴο ([Π6 σοηίαχί, ΕἸΏΔΙΪΥ, 
1ῃ6 ἐν πὐδολνον στοιχεῖν τοῖς ἴχνεσι, ἴχνεσι βαΐνειν, εἰς 
ἴχνος ἴεναι, Δηἃ κατ᾽ ἴχνος ἀκολουθεῖν ΔΓ6 81] ΒΥΠΟΗΥ- 
ΠΙΟυ195 ρἤἢγΓ4868 Θαυϊνα]θηΐ ἴο ὅμοιον εἶναι τινι." 

ὙγηΠ τοϑροϑοῖ ἴο (Π6 δοηδὶπιοηΐ, ἈἘΠΘΓΘ 18 ἃ 51|1}]2 Ὁ 
οηδ ουπά τῇ Μίοδαὶ Φορῇ. οὐ Μα]. 2, 15. ““ΑΡτγϑ- 
ἢὮδπι 15 τηϑδηΐ, νῇο νὰ8 {ἢ6 οὐἱνυ δίθιν οἵ 41} ψῇῆο 
[οον ἴτε ᾿ 1Π6 (Δ1{ῃ. Εκορρε ἢ 

Ιη {ῃ6 ἀῦονα ναῦν Οὗ 1Π6 σοῃϑίγιοιίοη Δηπ 536 η86 
(νι οἢ ἀργθαβ ΙΓ ΟἿΓ σοΟΙπηοη ΨνΘΓβΙοἢ) Ϊ πμβῖ, 
Προὴ [ῃ6 ψ ΠοΪ6, δοαιΐθ866 ; ΘΒρΘΟΙΑΠΥ 88 1( 18. 8110- 
Ῥογίοα ποῖ οἡΪυ ΟΥ̓ (ἌγΡΖον δηῃἋ οἱἤδὺ δπιηθηΐ τηο0- 
ἄδγη οὐ ἰς5, θυΐ ὃν ΟΠγυβοβί. ἀπά {Π6 ασϑοῖκ Οοι- 
τηθηϊδίογβ, ρδγίϊου αῦῖὶν ΤΠΘοΟργ]δοί, ψῆο ἢ858 8|κ1}- 
{Ὰ}}γΥ δια ἀονῃ ἴΠ6 σοηβίγιοίςοη, δηα ἀδίογηνηδα {ῃ6 
86η86 οὗ (Π6 ψ ἢ οἷ6 ραββαρο 

ἘΞ Οἴτδεβε είβ. δἀάυοοβ {16 [Ὁ] οννηρ ὀχϑιρῖο8. (Οὐαΐεδη. κατ᾽ 
ἴχνη τῆς ἐκείνου, φυσιολογίας βαδίξουσι. Ιλυδη. Οτγ. 19. Ρ. 475 "Ὁ. 
ἡνίκα ἂν ποιῶ λόγους, τῶν ἴχμων ἔχεσθαι τοῦ ᾿Αρίστειδου, καὶ πεί- 
ρασθαι τοὺς ἐμοὺς ἀφομοιοῦν, εἰς ὅσον οἵοντε τοῖς ἐκείνου. Ατἱϑιϊά, 
4, ῥ. 160. ἴχνων εἴχετο τῶν πατρὸς. Νίααδ 4, Φ. ΕἸ] 5 ϑαήάμυοιθ» 
ΟΥ̓), δὶ ραίγιμι δυογιτ νϑβί! ρα ρσγεευηυηῖ, μαθεηάδε βαηΐϊ υἱ Β] 125 
δια Δ Πογιι). Μιιϑοη. αἰτῶ σε τούτοις στοιχεῖν καὶ ἕπεσθαι τοῖε 
λόγοις, οὗς ἐπαινεῖς. 
ΓΟ τοῖς στοιχοῦσι ταῖς ἴχνεσι οὗ ἴδ ργαδοηΐ ραββαρα (ουμηθη. 

51. ὀχρίαϊηβ: τοῖς πειθομένοις, τοῖς ἐμμένουσιν. ΑὨὰ τοῖς ἴχνεσε 
τῆς πίστεως Ὦδ Εχρίαϊῃα ὈΥ τῇ μιμήσει, τῇ ὁμοίωσει. Ἀπὰ ἢδ οὔ- 
βεἴταβ: Ἴχνη λέγεται, τὰ τῶν προδευσάντων σύμβολα καὶ σημεῖα 
τῶν ποδῶν. ; 
Ἰ ΜΥ Ἰἰανϊ, ονγονοσ, Μ1}1} ΟἿΪΥ Ῥϑγιηϊὶ τὴθ ἴο ρῖνα {6 [0] οννΐηρ; 

δωπαγῃ οὗ (ἢ 6 8656, ρ. 43.12. ᾿Ακρόβυστος ὧν ὁ᾿᾿Αβραὰμ, ἐπίστενσε 
καὶ ἐδικαιώθη, ὥστε τῶν ἀκρόβυστων πιστῶν εἶναι πατὴρ. Πάλιν 
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. ΑΒ ἴο ἴδ 61 0518 Ἐσβοιος ὈΥ Με. ἴοοκο, δου 
αἀορίεἀ Ὀγ τ. Μδαοζη., 1 15. υἱἱετίγ ᾿πδαἀ μη 55) δὶς, 
δηὰ {πε ἰηξογργοίδείοη ἐουιηἀ θα ὑροῦ 1ἰ 15 συ ρη Δ 6. 
Με. Τυτγῆογ, ᾿πάδοά, {πη Κ8 τπ6 1ποΓργοίδ: 9} ΠΙΆΥ 
ΙΞ τοϊδι θα εοἱέλομξ ἴῃ6 61} 0515; Ὀὰϊ {Π6 8686. ἢ6 
ΔΥ8 ἀονῃ οδημοίΐ ὃ6 οἰἸεϊο ἃ ἔτοπὶ (6 ψογά8 οὔ ΔΩΥ͂ 
οογγοςὶ ΗφγιβηΘΌΓ10Ά] ῥτιῃςρί6. 

18. Α8. ἴπε Αροϑίϊες ῃπαὰ ἴῃ ὯΣ ἀεκοϊαγοὰ (ἢδί εἰγομπιοίσίον ἐβρε- 
οἷδ!γ νυῶδ ποι πιρ Ὀαπεδοίαὶ ἴο ΑὈγδῆδοι ἰονναγθ οὐϊδίηΐωρ ἐπα 
ἔανουν οὗ Οοά, 60 ΠΟῪ ἢ [068 ΟΣ ἴ0 αϑδεξί [ἢ δδῖμ!ε ΠΟ ΠΟΕΓΏΪΌΘ, 
ἴπο ὑειοὴ Ταιο ἱπ φεπεταὶ, οὐ ἩἘϊοΟὮ (ἢ 6 δον 80 μγϊἀεα τΠοπηβεῖνεβ, 
ΔΒοιρὴ οὶ 685 πα οὐ εἰγουπιοϊδίοη : δηὰ ἔγοπι ἴπεποα ἢς, δὲ 
Ἰεδρί, ἀταννβ τ{π6 οοηῃοϊυξίοη, παῖ ἴῃ αἰ δίομα ἰβ ἴο Ὀε ϑουρ 
406 τοῖς οὗ {Πππ δ᾽ εἰν, 86 ννεῖ} δε οὗ Αὐγαμδιῃ δδ οὗ ἴβοβε ννῆθ 
ἐγηϊϊαῖα ἢἷ8 ρίεῖγ αρμρὲ νἱγίμηδ. 866 Οε]. 8, 17 ἃ 18. ννῆεγε (6 58π)6 
δι )εοῖ [6 ἰγεαϊεά οῃ. (Κομρε.) 
Τῇ βοορε οὗ ἰἢε ρδββαρα 8 (ἢ. ἰα!ἃ ἀονῃ Ὀγ ΤΠΕΟρΉγϊὶ., ΡΑΓΟΪΥ 

ἕροια (ἤγγβοβῖ. δηὰ οἵπογ αγοὸκ Εδίμαῦβ. “ες Αροβίϊα ἢ88 Ὀεΐοτγε 
δον παῖ τ σῃιδουδηοδα 18 ηοῖ ἕγοιι αν ἰαω, Ὀυὶ ἔγτοῃ ἢ. Ηςε 
Ὧον ϑίοννδ ἴπδὶ (ἢ6 ργοπ)ῖθα ἰο ΑὈγδἤ δα) ννὰ8 ἢοΐ ἔγοω 6 ἰανν, Ὀυῖ 
ἔγοπι ἃ 81 γηρ ἑαἰ ἢ. Βυῖ ννῦῆδις ννδὰϑ [6 ργοπ)ἶβα ὃ [ἰ νν88, ἐλαέ 
)ε εἠδομϊά δὲ (Ὧ6 λεὶτ ὁ 1λ6 φονῖὰ, Ἶ. 6. (δι ἰπ τη δμου]ὰ 4}} (Πα 
ἀιδῖ!] ΟῺ56 οὗὁὨ ἴῃ δαγῖ ἢ ὕὃ6 δ]εβθοα. ον ἰΐ, δᾶ γ8 ἢς, ἴῃ ἰαᾶνν σᾶνς 6 
ἑηδρεϊίδῃςε, δι (ἢ ἰδ της νοϊή, ἰδ ἔσυπμά δὴ δπιρὶῦ δηὰ πιδεΐδβθ 
τΐηρ : [0 νῖο νν1}} δὴγ Ἰοῆριο οαγθ ἔογ ἕδίιἢ, ἢ ἐΐθ ἰανν χανε (ὃς 
Ρτοπιΐδα ἡ ΒΒ [8 18 ἠοῖ ἴΠ6 οδδ86. ΑὈΣδῃδιῃ ἐπῃογι θὰ ἀἶ ῥτγοὸ- 
Ἰηΐδο, ἢοΐ ὮΥ ἴἢ6 Ἰανν, (ἔῸΓ τ ΕγῈ ννδ8 {πε ανν ἴδῃ ὃ) Ὀχι ὈΥ ἔπι, 
ὯΔ ἷς 56 ἩτγΘη, «Φόγαλαμε δειἑδυοὰ ἰῃ,͵ σοῦ." Τῆι αὔονο, ἰηἐεοά, 
φίνεβ α βόπεγαὶ υἱοῦ οὗ {ΠῸ νοῦβε, υϊ ἀθε58 ρὶ ἀεἰεςοὶ δηὰ τεεοῦτα 
ἴΠπε οδιιδα οὗ ἴδε οὐβουγίίγ, νυϑὶοἢ 88 οαυδεὰ δβυσῇ εἰϊβετεηος οὗ 
ορίηΐοη. Τῇ αἰ ΠΥ οἢΙεἢγ᾿ τεϑῖβ υυϊτἢ “6 οεἴαυδε ἡ ἐπαγγελία 
τῷ ᾿Αβραὰμ, ἥ τῷ σπέρματι αὐτοῦ, τὸ κληρονόμον αὑτὸν εἶναι τοῦ 
κόσμον. Αῃὰ δεῖ ᾿ξ ἰθ9 οὔβεγνεὰ ὮΥ Κορρε, ᾿παὶ τπουρῇ δυο 8 
φτοῖηἶβε ἃ8 ἰπαΐ οοπίαϊ πε ἰπ {ἢ 686 νγοτὰβ ἰδ πὸ Ὑἤογε ἑουηὰ ἐπ ἐς- 
ῬΡἐεε ἰεγτνς ἴῃ ἴΠπὸ ὨἰϑίΟΥΥ οὗ Αὐταθαπι, γεῖ τὸ κληρονόμον εἶναι τοῦ 
κόσμου Ὦδ8 Ὀ66Π, δη4 8, ἃ ρεγρεΐι δ! ρἤγαβα [Ὁ ἀεβὶρηπαιπρ [᾿ς ἔεϊϊ- 
ὉΪῪ ργοιηδεά ἰο Αὐγϑῆδηι δηά ἴο ἢΐ8 βεεὰ: Αηιὶ δ οἰϊε9 Τδποδυχηδ, 

ἔλαβε τὴν περιτομὴν σφραγῖδα καὶ σημεῖον τῆς ἐν τῇ ἀκροβνστνίᾳ 
πίστεως, ὥστε εἶναι πατὴρ τῶν ἐκ περιτομῆς, στοιχούντων δηλαδὴ καὶ 
τοῖς ἴχνεσι τῆς πίστεως, ἣν εἶχεν ἔτι ἀκρόβυστος ὥν᾽ ὡς ταύτης γε 
ἀκούσης μάτην τῇ περιτομῇ καλλωπέθϑονται' ὥσπερ ἂν εἴ τις βαλά»- 
τιον ἐπιδείκνυσιν σφραγῖδα μόνην ἔχον, μηδενὸς ἔνδον ἀποκειμένον. 
«αὶ ᾿Ιονδαῖος οὖν Ἔπλαντίον ἐστιν ἐσφραγισμένον τῇ περιτομῇ, τῆν 
πίστιν δὲ μὴ ἔχων, ἧς σφραγὶς ἡ περιτομὴ. 

Ἐον μ6 δρροβιῖε ᾿]ϊυυδιγαιίου νυῖτν τ ἰοῖ ἴπ6 αθονθ ραϑδαρα 60π- 
οἰαήεε, (απ ᾿ν ἰσἢ ΦΌρΡ  ε8 8 συτγίοι!ϑ ἤδοϊ ἴῃ δηϊ ε86,}) ΤΠεορογΆ 
Ὡνμο ληἀεδίεα (0 Ηἰ9 ςοποϊδπὶ ἀγοδβεῖγρε Οἴγγοο, Ὁ " - 



πΟΜΆΝΒ, ΘΗᾺΑΡ. ΤΥ͂. 47) 

ῥ. 166. 1. ΑΥΔΉΔΙΔΟ ραῖγὶ ταδοὸ Πεὺβ ρμοεοϊδεηάσηι ἀεάϊε οοςἴαπὶ εἰ 
ἰοῖτα. Μοοθμα ἴῃ ἔχοα. 14, 51. Νοη ροϑβεοϊ εἰ ΑὈΣΑΒδηυ8 ρϑίοΣ 
ΠΟΘΙ͂ΟΣ τουπάυμι σης εἰ ζυϊυτγιαι Πἰδὶ μὲν βάεηι, αεη. 15, 6. “ΝΟΥ͂ 
186 δρόονα ἐογγηα (σοητίπυοθ ΚΟρρε) νν85 υπάουδίεοα ) ἀεγίνεά 
ἤτοι Θβη. 12, 7. 7, 18 ἃ 15. 15,7. Βυῖ ὨΜῚΠ ΥἹΜΠ, ἡ γῆ, νηοῦ 
ΡΓΟΡΕΓΙΥ ἀοποίεα Ῥαϊεβίϊηα, τννᾶϑ ργδάυδ!}ν τπαογθίοοα οἵἉ ἴδε τνο]ὸ 
ὙΟΥ δ, ἐϑρεο δι! ἤδη, ἴῃ ἃ ἰδίου δρθ, ἴδ ὑτορἤῃδοΐθβ σοηίδϊ θα ὑγο- 
τηῖθ65 οὗ δῇ Ὀπίνογβαϊ ετη ρῖγα ἴο ΑὈΥΒΏΔΠ 5 Ῥοδίου γ, ΟΥ̓ τησβη8 οὗ 
τα Μεβδίδῃ." Τῆι ἔῬΚ Κορρε, ννῆοβε ορϊηίου ἢ85 Ὀδεη οιδδγδοοά 
Ὀγ Κοθοημ. ἀπ ΤΏΔΗΥ τοέθηΐ Οοτωτηθηίδίουθ. Βυϊ ἢ 15 1180]6ς ἴο 
δῖγοηρ; Οὔ] ο ΟΉ, 58 γεβίϊρ᾽ ἴῃ 6 δεῆβς οὗ ἴῆε ΑΡοϑ1}6᾽5 ὑσνογάβ το γεν 
Φη 8 εν βἢ ΟΥΤΟΡ ; ({ὉΓ, 88 Μγ, ΤΌΠΟΥ οὔθεγναβ, ἱῃ νυ παΐενυον Πρ 
τ ἢἶπ Ομ ργα τγ85 Ἰεραγάε Ὀγ 16 7ενν5, ἰἴ τὰϑ 0 ἀουδὲ δρί γ᾽ ἰὰ 
118 ἢδίυγο, δης 'δ ποϊδίηρ Ὀπὲ ἰδε Ἔχίθηβίου οὗ ἴπ6 ἔγῃς Οδυτγοῖ οὗ 
Θοά :) απὰ φυιῇῖναϊ ἴθ ᾿γοῦϑθ6, γϑρσεβεπῖβ ΠΣ 88 δυδί Πρ Ηἰταβεῖ οὗ 
λοθῈ ἔββοϊεβ ἴο οὐϊδϊῃ δὴ δγρθτηεηί. ΤῸ 50ΠῚ6 ΟΙΠΟΡ ΠΌΘΟΥ, 
ἘΒΕΥΕΌΓΟ, πππιϑί νγὰ ἴυτῃ ΓῸΣ ἃ ΠΊΟΓΟ 58 5[ΔῈ(ΟΥΎ ἐπ εγργοίβ 0η. 

ΒΑΣΙ ρῥγείεγδαθία ἴθ (δὲ Ὀγουρῆς ἐογιναγὰ Ὁγ ἴπε Ἐλίποτα δηὰ το 
Ο(ὐοτηπιδηΐδίοῦθ, πὰ δἀοριοὰ Ὀγ Βεζα, Οιοιίυ5, ΥΠὉγ, ΓοοΚο, 
Το άάν., απὰ οἴπευβ, το ΓΕ Ι͂ΕΣ ἔτ ἴἰο ἐλο μπίσεγσαὶ ργτγευαΐεποθ οΓ ἱτπά 
ψοϊλρὶοπ, σστηργεποηδεα δ [6 Ῥγουιῖθα, “ ἰη ἴῆοα δι} Δ ἴΠε παῖ ΟΠ 
οἵ τ δαυὶ ἢ 6 Ὀϊεβϑοὰ -" 811 Ὀ6] σνο τα Ὀεΐηρ; τεραγάεε 65 ΑΌΤΑΝΔ ΠῚ 8 
οἰ]! ύτεη. Απᾶ Ογοίΐυθ οὔϑεγνεβ : ““Οὐ8 ἔεἸ οἰϊλ8 ἀγοδηατῃ ροτοθαΐ 
ἐπ Ρ ΘΙ ἐδίεγηθ [Ὁ] οἰ : απο εἴ ΡΏῆο δρηοϑοεῖξ εἴ γεοϊδ ὀχ ρῆσοαζ 
1άδεο, Ουιΐΐβ τεσγυτ Ὠἰνίηδευτηῃ δἰῖ ἤδοταδ : οἱ δρεσϊὸ λοὸ8 ἄσεεϊ 5. .ρ- 
ον δὲ Ηοῦγεοϑ, 11, 9. 10, 138. ΟὨ τοῖα ογιπίαηι λσγο, ΒΪΘΌτ. 1, 9. 
ἃ 2, δ. διο. εἰ οὐ (ΟΠ γϑῖο ΟἸ τ ϑεδηϊ, αι. 8, 17. Αγρος. 2, 46." 
Βοὲ Η 16 ἀπ ῆοο]ς ἰο 666 ἧσὼ δυο ἃ 5686 σδῇ ὑ6 εἰ ϊεϊιοὰ ἤἔγοτα ἴπε 
νογάβ. Βεβίάεβ, (45 Μαοκηΐρῇῃϊς οὐ]εθοί58,) {Π6 ἱπηῃθγ δα νγδ8 ὕΤῸ- 
τε 0 ΑΡγϑματ δηά ἠΐδ δέει, 85 ὙΘἾ 85 ἴὸο Ὠπηϑοῖ ς 1, (πο, Ὁγ 
ἕλε ῳογί ὦ ἷΒ τηεδηὶ ἴδε τνὰῃοϊο βοὰν οἵ Ῥεϊΐενεῦθ, ἴΠοΥ ὙὉ}}} τυ δέ 
Ἰδοπτβοὰ ἢ ἢ δεεύ, δηὰ {{|8 ϑεοὰ 1} 06 Βεὶγ (Ἰογ) οὗ ᾿ϑεῈΣ 
θε Βίοευ, Ἰηάοοὰ, δβἀορῖϑ ἃ πιοᾶς οὗἉὨ ἱπιεγργείαξίου Ὑἢἱοἢ ΓΕΙΈΓΒ (ἢδ 
ΡΥ 0 “ὐγαήαηι οοἶν. Βαῖ {πα ΓεΕαιὴταβ ἃ ΠΆΓΒἢ ΘΟΙΒΙΓΠΟΙΪΟΏ, 
δ ἃ Βαῦϑδεν σχερεβῖβ, δηὰ ἰδ [πο ΌΓ  ἱπδ 66 10]6. 

Θέ τς οἴπεῦ ταϑάςϑ οὗ ἱπιεγργεϊδιΐοη ργοροβοέ, ἴΠ6 τοδί ὑτοῦδοῖα 
δύ ἴῃς οονϊηρ.--- ὙΠαὶ οὗ Ὑητίηρδ, οὐγασοὰ Ὀγ ΤΟΝ, ἰῃ ἢἷ8 
Οὐτγῶ, δὰ ἴπετο ἀδιαοά, ἴο το Ε ἐδ ΟἿ ΥῈ ΓΕ ΤΩΥ͂ ΓΕΔΟΕΥΕ ; 
τοουρῆ εἶπε ἔθ] ονεμηρ 6 [86 δύυπὶ οὗ ἴπ6 ΠΥροίοϑὶβ : “ Ἠογεάδηι 118- 
406 τδηὲξ 6586 ῬΆ1]0 651, ρεηῖοβ δἷδὶ ορὶ γἰτ08}} τησο δυθγ)οείδ8 ἢ8- 
ὈοΓα, ἰη σοπμτηυηΐοηα ο᾽αδάειῃ )υϑιἰ εἶα εἴ Ῥεηεβείοτυπ), ἐρ γα] πα 
80 ἐὐὐοδί ῃπ) ρὲῦ βάθη οὐὈϊἱ πο πάουιηλ.᾽"--"1. ὙΠιδὶ οὗἉἩ ΟἌγρζΖου, νῆῆο 
τοῖκεϑ ἴα τυϑρὰϑ ἰ0 τευ ἰο ἴδε Ῥγοπιῖα τῆσδ ἴὸ ΑὈΓΔΉ δια, ἴπϑι ἰπ 
Ἰήνα ὀΐναῦ αὶ 81} τῆς πδιΐοπβ οὗ {πὸ δαγ θ6 Ὀϊε556 6." ““Βι [Ποτὲ ἰ9 
ξηεδηΐ (9Αγ9 Βε) 186 οὐϊαϊπίηρ; οὗ ἴδε Διῖασγε ποτ, δαυπυγαιοα 
δύοσ 86 ΡΟβϑεβδῸ οὗ ἴῃς ἰαρα οὗ Οδῆδαπ, ἴπθ οὐδ ἱηρ οὗὨ τπαΐ 
τον οΔ|6δἀ ἴῃ ΒΡ. ἴο ἴ86 Ηοῦτ. ἡ πόχις μέλλουσα. ᾿Απά {δερα ἷσ 
ΤΟΛΌΓΕΟΥΟΥ πιοδηΐ ἴῃς ἰδοῦ ποθ ῥτοιη βοή ἴο πε 4σπς οὗΓ Θοή, (ΟΠ, 
8, 17.) τῆο δγὸ ἴὸ θὲ ἴο Βεῖσγβ οὗ σοὰ δαπὰ Ἰοϊπὲ Βεῖγβ οὗ (ἢ ρὶσὶ." 
ΤΠ Ἰεαγηδὰ Οοηγμεηίδίοῦ {πἰηἶ [ἢ εχρτοβϑίου. κληρονόμον τοῦ 
κόσμον ΟΟΥΤΕΒΡΟΙ(δ ἴο ἴΠ)6 τηγϑιῖς8} οὐς ζαίδεν απὰ ἐτεηιρίατ 9 ἐλε 
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3ολβιὶ, Απὰ δε ἐπ γε ἀοτα {ἢ ϑοῦθα : “ ΑὈγα ατηῖδ επία εἴ 
δυΐαδ ροείεσί οὐζηΐ, ργοπεϊβοίοηδηι μμέμσγὶ ογδὶδ ἤθη δα! ρίδουη  δὺ Ὁ 

ἶ ῥτεδίδπαοσιπ) ορεσιηι, 86 μεν άδ, 408 6018 ᾿πηρεοῖγα- 
ἔυς Πδο ροββϑϑβϑδϑῖο." Βιιὶ [ἢϊ8, 1κὸ ἴὩε οὐδ νοι ργεοθάθα ἰϊ, ἰ5 ἴοο 
τηγϑίϊοδὶ, δηὰ οβηηοῖ, νι πουϊ στεαὶ νἱοΐθηοθ, θ6 εἰϊεἰϊοα ἔγτοι με 
ἬΟΓΟΘ. 

Τίια ᾿ἰδδὲ ἰηϊεγργείαιοη ἢ] Οἢ 1 88}}4}} ἀεία!!, δὰ νυν ϊοῖ βδϑεβ ἴο 
ΦΡΡΓΟΔΟῺ {πὸ Ὠδαγοϑί ἴο (ἢ γι, 8 {πὶ οὗὨ α]655, ΟῚ 118, Ραγεεῦδ, ᾿ 
ἀοπιεσ, Ρίϑοδῖοσ, Μαοκηίϊμιιῖ, Απθοη, δι, Ηδιαμηοηά, Β0]]}, 
Ῥδυκιυγοῖ, βοηϊδυδ., ἀπα ποεκῖ τεοεηῖ Οομμτηδηϊβίοτθ, ἱποϊυάϊηρ Με. 
ϑιδβθ, Οεδγιαίη ἰΐ ἰ6 (ηοῖν ἰὨϑιδηάϊηρ νυνὶ ἩΓ ἰ(Ὀγ ἀπ Ὠοάάτγ. πα 
ὉΓρ6) ἴπαῖ κόσμος ᾿ηαν (ΘΒρεοΐδ!}ν υπάδγ ἰἢ6 ργοβεηϊ οἰ ΓΟ ΠΙΒΙΒΏ 668 
βρη, ποῖ ἐλὲ δατέλ οὨΪγ, νυὶ ἐἠε ἰαπά, νῖξ. οὗ (απααπ. Απὰ ἰξϊ ἱ5 
εἰρ ΠΥ σεσιδυκεὰ Ὀγ Μν. 5].άα, παῖ πὰ γδῖ ργοπλῖθα οὗ ἴα ἰδηὰ οὗ 
(ἸἈΠΆΔΗ τγυδα ὥοϊΐ πιδάο, 86 ΥΠΙΙΌΥ δδδοσγίϑ, ἰὼ ΑὈΓαὮδι}) ΟἹ ἢΐ8 οἶζα 
ουγοϊοίοῃ, Ὀυϊ ὕροη ἢ ἷδ θ6] 16 ἴῃ Οοὐ᾽ 5 υνογὰ, 88 δρρέδαγβ ἔγο:ῃ δῶ. 
15, 6, 7. ψογα ἐδό ἰαπα ᾿νε ννδϑ ἴΠι18 ἴο ροβδεβ8 γγ88 ἃ ἴγρε οὗ ἃ ὑεῖ- 
ἴεγ σου ΤΥ, ἱ. 6. 8 ἤδᾶνθηγ, (εη. 17, 7, 8. Ηεῦτ. 11, 14 ἃ 16.), 
Αβια ἴο ἴδ δοηβ οὗ ΑὈγδῆδιῃ ἰῇ Ἔνεσγ αρς, ἱ. 6. ἴο ἴἤοϑε ᾿νῆο, 
κα ἷπι, ὑγϑοι θα !]}ν Ὀεϊΐενα τπς ψοτὰ οὐ αἀοὰ. Τπεγείοσε (Πς δα 65) 
τοῦ κόσμου Τοΐοτδ ὈΓΙΔΓΪΥ ἴο {π6 ἰαηὰ οὗ ῥγοιμΐδα, δὰ δεοομπάδγν 
ἴο {ΠἸὸ Ὀ]δδδίηρα γουοβϑαίδα ἴο 41} Ὀε]ίενεσβ. Μδοκηϊρῆϊ, ἴοο, οὔ- 
ϑεῦνοβ (δὶ, ἰὼ ἴῃ6 στεῆοναὶ οὗ ἴπ6 ργοπιίθθ, (6 θη. 17, 7, 8.) δοῖ8 
οἰγουϊηδίδηςεθ ἀγα δά ἀθὰ, ννίος δον, (παὶ αἰ Ππουρῃ, ἰῺ 8 ἢγϑὶ δηὰ 
6 γὰ] τλοαπίηρ, ἴΠ6 ΘΟ ΠΙΓΥ ρΓοηγίϑοὰ νν88 ἐδ εατίλίῳ (απααν, γεῖ 
{παῖ ἢγϑί δηὰ γα] τηϑδηίηρ, Ὀεΐπρ; 1166} ([Π6 ϑίρῃ οὗ ἃ δΐριῖν οὗ 
βεοοηά τηεϑϑηΐηρ, α δείέεν οομπέτῳ, εὐεη απ πξαυεπίψ, νν88 ρμγοῃπιϊδοὰ ἴὸ 
ΑὈγαΒδη) δῃὰ ἴο ᾿ΐφ βαεὰ δγ ἔδί( ἢ}, ὑπάθγ ([μ6 ἴγρα οὗ (Π6 δδγίδ! 
φουπΐγγυ. 

ΐ Μυὸὰ οἵ νῇδι ἰδ δαἱὰ 'ῃ ἰἢς Ἰηϊεγρτοίαςίαπ οὗ ἴπ6 ἘΔΙΏΟΓΘ, δηὰ 
ΘΆΓΙΥ πγοίογῃ (ὐϊτηθηίδίοσβ, δηά αἷδοὸ ἰμαὶ οὗ δγρζουν, 1} ὑὕἊ 
ΘαΌλΔ }}γ για δηά δρρὶοδῦϊε ἴο ἔπ ἰηἰεγργείδιϊοη [51 ἀδία!]εὰ. Οἱ 
πα ροϊηϊ 8ἃ}1 Θη]ρῃίοπθά Οοπμπιεηίδίοτβ δαο δρτεθὰ, ὨΒΠΊΕΙΥ, ἴο 
δίηκ [Π6 ῥγμιἰτῖνα ποίΐοῃ ἰῇ κληρόνομον οὗ πε ΓΒὶρ ρΓΟρεσΪγ 90 
ο8|16ἀ, Δ)4 ἴο ἰηΐεγργοῖ ἰΐ Ζιογὰ, ροββοββον, διο.: δηὰ [Πλὶ (ω6 (ἰχοί. 
8Δγ8) Ὀδοδιδα διηοηρς ἴΠ6 Ηεῦγεννβ (Ὠίηρα τεοεϊνεὰ ὈΥ ἱημογδηος 
ἭΕΓΕ ΔΙοῃΘ ὑπ] 160 80]6; δηα (ῃεγεΐίοσα δνουῪ ἤγῃχ δηὰ μεγροίιυδὶ 

ἰἴοῆ Μγᾶϑ 80 δίγίοὰ, Τῆυθβ 186 Ηεῦγ. ππῦὰ, ἰῃ Ρϑ. 4, 8, ἃς, 
ἀηὰ Βεζὰ σζϑωβδυκβ (οὴ {πε δυϊδογίεγ οἵ Ἐδβῖυ8) (παῖ ἴπ6 [μδείῃ 
γνογὰ Πέργθ8 νγ88 964 νυ ἴΠ6 δδγδ Ἰαϊτὰθ οὗὨ διχηϊβοδίίοῃβ.. 850 
8150 ἴῃς ΡΙμοίοχθῃ. Ηφγεθ, κύριος, κληρόνομος. 
, Βγ νόμου, τροϑὲ )υσϊοίου (ΟμλὨ)εηϊδίοῦΒ ἀγα δρτεοὰ, ἰ8 δἰρηϊβοὰ 
ἴε Ὠϊνίηθ ᾿ἰᾶανν υὨίνογβα!γ, Ὀοϊχ παΐογαὶ δηὰ σοτοαϊθὰ, τηοσγαὶ δά 
τἰῖυα]. [τ 19 ΜΕ] ορβεγσνθά ὃὉγ Ὦγ. Μαοκηΐίρῃς, (πὶ [6 ῥὑγοι θα 
τηϑᾶὰς ἴο Αὔγϑαβδῃλ δηὰ ἴο ἢ 8 δε, {παῖ {ΠΟΥ δου ὃὈ6 Πεῖτα οὗ ἴῃ) Ὁ 
νογ α, τναϑ ποῖ γωδαδ ἴο {})6πὶ Οὐ (ἢ δαρροβίτἰοη οὗ [Πεὶν δἰἰδί πἰρ; 
ἃ τὶ ξοουβπΕ88, οοῃβίϑιϊηρ ἰῃ ρεσγίεοϊ οὐεαΐεπος ἴο 8}γ ἶανν, τοτγαὶ 
οὐ οεδγεϊηοηΐαὶ, Ὀυϊ οὐ ἴῃ6 βυρροκίτίοη οὗὨ ἰδεῖν αἰζαϊ ηηρ; ἃ τὶ ρὶιθ- 
Ουδηὲ885 οὗ (Αἰ [ἢ ; 50 [δῖ [ΠΥ τϑοεϊνεά ἴἢ6 ῥγοσηΐθθ οὗ ἴῃ6 ᾿ἰῃβοσὶὶ"- 
866, Ὠοΐ 88 ἃ ἀφὐὺϊ, Ὀιι 85 ἃ ἔγοο ρίξε." 
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.. 14. εἰ γὰῤ οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι ---- ἐκαγγελία. ΟἹ ἐκ 
νόμου 18 τοηἀογοά Ὀγ Μδοκη. “ τ1ἢο86 νῇο γα γὶρῇ- 
θοῦ ὈΥ ἰαν." Αμπὰ 80 Ο(γρζΖον. 8668 ἴ0 ἤᾶνθ 
ἴακϑθη ἰξ. Βιιΐ ἴο (18 πιογργθίδίοη ἵ σδῃ βοδγοοὶυ 
4β8θηΐ ; βίησθ, τῃουρῇ (6 ροϑί(οη ψ]]ς ἢ 10 ἸΏ νον 68 
ΡῈ νϑγὺ ἔγιιθ, γϑῖ ϑυγεῖὶν 11 18 ποῖ ἩΡΊΘῚΕ ἤδΓΘ: [ὉΓ 
1ῃ6 Δροβί]α 866 Π|5 ἴο ἤανα ἰἢ8 ὑδι05 ΟὨΪΥ ἴῃ νὶον } 
ἰὴ Ὡς ἢ ροϊηΐ δἰτηοβί 4}} ( οπηπηοηίδίογβ, οχοθρὲ ΌΓ. 
Μδοκη., Ἀρρθᾶγ ἰο ἄρθρα. Τδογοΐογο, {βου ρἢ (ἢ6 
(ογ 6 φενογαί, γεῖ ἴΠ6 ΑΡροϑβι|8 ἰῃίθπάβ 1 ἴο ὃ6 
ΔΡΡΙΙ6α ἀἸγθοῖν το τ[ηἢ6 Μοβαῖς βὰν. Τῇ6 δχργθβϑίοῃ 
οἱ ἐκ νόμου 15. ὈΪ]ΑΙΏΪΥ οὗὁἨ {Π6 β88π|6 Κη ψιίτῆ πηδη 
οἴ 6 Γγ8 οἵ δί. Ῥϑι], 8:0} }1Α]Ρ ἰοσιηθα ἴτοπι (ἢ 6 δγίῖο θα 
8Ππ4 {ἢ6 σαηίῖνα οὗἁὨ βοῖηα οι σονογησά ΌΥ ἐκ, 88 οἱ 
ἐκ περιτομῆς ΜὨϊΟἢ ΟσουΓΒ 1080 ὈΘἴοΓΟ, οἱ ἐκ πίστεως, οἱ 
ἐξ ἐριθείας ϑυρτὰ ὦ, 8.. Δηἀ οἱ ἐξ ἀπειθίας ΕΡἢ. 2, 4. ΟΥ̓ 
σοῦγβα {Π6 οχϑοῖ 86η86 οἵ [Π6 ΙἀἸοπ) Ψ1}} ΘΝΘΣΥῪ Ἡ ΠΘΓΘ 
μὲ πιοἀϊβοα ὈΥ οἰγουπηϑίδηςο8. ΒΥ [Π6 Ῥἤγαβα ἰη 
4υσβίίοη γα ἀδηοίϊθα [ἢο86 ψῆο οὔβδγνθ [Π6 ἰανν, Δ1[8 
διἰδομθά ἴο 1ἴ, δηἀ τγοβί οἡ ἰΐ, ἃ8 ἃ πηθ68η8 οἵ ΟὈ ΔΙ ΠΙἢρ' 
τσ θοιβη688 ἀπ Ἰυϑέειοδίίοη, ΨῆΟ (10 86 (Π8 
Ψψογάβ οἵ 6 Ποῖ) ργοΐδββ (ἢ6 ἰανν 8ἃ8 1 θοῦ {μοὶ 
ποῖ Πογ, ἔγοη ΠΟ ΠΟῪ ἅγθ ν] δῖ ἰθοὺ ἅγθ, ψῇο 
ρῖνθ τῃθιηβοῖνοβ ΠΟ ἴο (Π6 βίυαν οἵ 1ΐ, δηά 80 
ἀδρϑηά ὑροη ἰὑ {ἰπῶὺ τη δὶς ΠορΘ δηά οοηῇάθηςα ΠΥ 
Ὀ6 βθθη ἴο οὐ {πῃοῖγ οχἰβίθῃησα ἴο 11. (δδ6 αἷ8ο ΒοΖζΖᾷ 
ἴῃ ἴσος.) [{ ἰ8 ρίαϊπ τμδὲ (ἢ 6 νοῦ βυθβίδηςζινο 15, 88 
18 ΠΟΠ ΟΉΪΥ ἴῃ Ηρρτγον Οσϑεκ βῖγ]6, οπε το. 

Τηδ Αροβιῖθ, ἤθη, ἀγρι68 (ῃδὲ 1 {ἢ18 6 1Π68 6886, 
κεκένωται ἡ πίστις, καὶ κατήργηται ἡ ἐπαγγελία,  ὮΘΓΟ 
Ἧ6 ΠΊΔΥ ΟὔΒογνα {πΠ6 πϑδίηθϑϑ οἵ {Π6 δηςΠ6818, ἀπά 
116 ργθοϊβίοῃ ἢ (6 σποῖσα οὔ {Π6 πο ἴθγιὴβ οὐ ἢ] οἢ 
ἰϊ τοϑῖβ, ψῃϊ ἢ (45 δίγιροὶ οὔβογνθϑ) ΑἸ ῸΓ 88 κενὸν δηά 
ἄργον, (μ8 ἔογηγρτ 5ἰρηιγιηρ, επιρέψ, ναΐπ ; [ἢ Ια ἴθοτ, 
ἐπογέ, ἱποβεοίμαί, ιιδοῖε55. Τὰ 18 ΜῈ6}1] γθιγδγκΚαά, ίοο, 
Υ Οτοίίυ8, [πᾶς [Π6 ψογάβ κεκένωται δηά κατήργηται 
Ποῖ ἄφρηοῖθ, ποὶ δεϑδοθρέϊο αοἰτοηῖδ, Ὀυΐ ἴρδα 6χὶ5ὲ- 

οηέϊα ; 88 δεδικαίωται ἴῃ. (8]. ὅ, 4 ἃ 11. 8πα 6Ἰβανογο. 
ΒΥ νῇηϊοῆ 1Π6 ἰδαγτηθά (οτηπιοηΐδίοσ 5ΠΏΡΙΥ ΠΊΘΆ8Ώ8, 
(αὶ (Π6 ῥγοίογίι6 ραβϑϑίνα 18. ιι884 ἴον [16 δα)θοῖίνο 



Ὧ80 ΚΟΜΑ͂ΝΒ, ΟΒΑΡ, ἵν. 

δηᾶ νεγῦ βυϊνϑίδμεϊνο, ἱ. 6. κεκένωται [ὉΥ κένη τΑα] ΓΑ 
δ 2 Υ 086 15 Γαΐεγγοα ἰο οὗ ἐκενώθη (ἔτοπι 74) 1η 
ζ2ετ. 16,9. Βα πὸ ρϑββαρά 15 ποῖ οὗ ἴΠ6 838116 δ» 
ἴυγα, 5Βῆης6 ἐλόγα {Π6Γ6 ἐδ ἃ ϑδιιδοορίϊο αοἰϊοπὶσ. Απά 
οὐ δρδ [Π6 858Π16 ΠΊΔΥ ὈῈ δα! οὗ τὴ6 ραββαρεϑ οὗ ἢ 
οἵ. 1, 17. 4ὶ (ον. 9, 8. σῇ ἢ δγα ἤογα οἰϊοά Ὀγ (ἢ 

(ὐοπιπηοηίδίοῦ. 
Τῆο Αροφρῖϊθ, 845 (οἰ μ}5 οὔϑεγνεβ, ἄγριο αὖ αὖ- 

Φωράο ἀμρίϊεὶ, οΥ (10 86 ἴ1Π6 νογι8 οὗ Ῥαγϑυβ) δος 
εὔέεοῖιν γερισηπαπέϊμηι. ὙΤΠ6 ἴογοθ οὗ 186 ἀγριιδιθηξ 
15 ἴθ υ8 ὀΧρτγοββοά Ὀγ Ὁγ. Μδοκηῖρῃί. “1 ΑΒγαἢαπι 
αηα ἢ18 βδοϑδ ἃ ψεγα πηδάδ ἢεὶγβ οἵ τ[ῆ6 ψοῦἹ ἐβεοιυρῆ 8 
εἰ δου 6855 οὗ ἰανν, (Π εν ἈΠ 18 σοηάογοα υ.86}688 
ἴῃ 18 ἰγδηβϑδοίίοη ; δηά [ἢ6 ργοῃηῖβα, ΕΥ̓͂ στ ῃϊοἢ {ΠΗ 
Ὀοσδηῖα Ποὶτα {πγουρῇ ἔδνουν, δὰ πὸ ᾿πἤσπσησα [ἢ 
Ργοουτσίηρ, [αὶ Ὀ]αϑδίηρ {ΠΕΥ δὰ πηογιῖοα Υ Ἐἐδεῖν 
ψ τ 9."5 - , ᾿ ᾿ 

15. ὁ γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάξεται. Ἰζορρα ἐδίη Κα 
1Ὧ18 εἶ τ 06 Ἰοιπεά στῇ {Π6 ἔξει ΕἸ ἀρ α ϑ6: ε0ῆ- 
118 ἃ βεὲὰ δηὰ φῃῆο ἐἰβδγοηξ βοηςπχοηΐ, δυο ῖ 88: 
“ 1 σοπηοΐ βΡ6, Ἰῃ (Π6 πδίῃγεο οἵὁὨ {πέηρβ, Ροββί 8 [ὉΣ 
Ὼ5 ἴ0 ἀδγῖνα 8Πγ ἢοΡ6 οὗ οδίαδίηΐηρ δ! ΠΥ ἔγοπν Δγ 
Ἐλνίηθ αν, δίησθ ἰαννα γα 6 Γ Δῃηοιηςα Ρυη5ηπηοηξ 
(ο ἴῃς οῇξησεβ, ἴο {Π16 σοπιηπ)ἰβϑίοη οὐ ψῃιεΐ ΠΟΥ, 88 
ἀς στογο, ρσίνα οσσαϑίοη. Ηδθ ψουἱὰ ἐπαογείοτο ἐγραὶῖ 
γὰρ ἃ8 ἃ ματί!ο6 οἵ ἰΓΔΏ 3: 10, δηἀ γτοηᾶογ 1 ργϑέογοα, 
ΟΣ βοῦγο. Απὰ 80 ἴἴ 19 υπάἀδνβίοοά ὈγΥ Μαοϊεῖσῃϊ. 
Βυΐ {|| δϑδιηβ βοππθύνμδί ὑπογιεῖσαὶ, ὙΠῸ ΡαΓΈΟΪΘ 
“πᾶν, 1 ἰθηκ, τεΐαϊη [8 σαβυδὶ ἔΌγο ; 8ἴποθ τῃ6 
Αροϑέϊο ποτὰ δἀπσοβ ἃ ΠΟῪΣ ΓΘΆΘΟΏ 'π ΘΟΠΠΓΠΔΕΙΟΏ 
οὗ τῆς ἔοτγτεροίης ροβεοη, πδὶ 84] να] οἢ εαπηοῖ θ6 
οἰίαπορᾶ ὈΥ [6 οὔδογνδῆςα οὗ {πΠ6 Ϊἴᾶψχ. Απάὰ 80 
ΤΠΘΟΡΒΥΪ. 4Ψ. (ἔγοσι ΟΠ γγϑβοϑὶ.) νῦν κατασκευάϑει πῶς 
διὰ τοῦ νόμλυ καταργεῖται ἡ ἐπαγγελία. Απά 188 18 
ΟἸΑΥΪΥ τηϑάθ ουἱϊ ὈΥ ΟἴΥα 108. 
ΒΥ ὁ νόμος 15 Ρίδ! ΠῚ πηοδηί (6 Μοβαὶο ΪΙασ. Τὴ 

ψοσβ ὀρχὴν κατεργάξδεται τηῦϑῖ ποί θὲ ρ»γοδδεά, Ὀπέ 

Ἐ 80ο Ῥυειδίοίῃ : “"ϑὲ εχ [δρῈ δπδι τα ἰπγρείγαινάα [οσξεῖ, πϑελὸ 
ὁδιϊηεγεῖ, πες φαΐ οἷ'ηε [κ8ρὲ βυηΐ, "δος αἱ! δυῦ ἴϑρε; πες ΑὈΣΆΝΔ- 
της οὐαπυϊδβδεί. ᾿Ξ : : 
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ἅτο [0 δ8 26 ἴῃ ἃ ρορυΐαγ Βαη88, ἷ. 6. ποῖ ΡΥ ΒΙΘΑΠΙΥ, 
δ Ῥλ γα ν : πη ὀργὴ (8 ἴη 1, 18. ἀῃὰ ὦ, 5.) ἀθ- 

οίθ8 ραπιφήπιεηί. ὙΠῸ ἔογοθ οὗ {Ππ6. δὐρυποηΐ 1 
ἐΠπῖϑ; “18 ρῖνο Ὀσσαθίοι ἴο οὔδηθιοσθα (υῃϊοῖ ἀγα 
δὺι {Π6 δγεαεὴ ο7 ἰα 05), ἀνὰ οδηςθ5 ἰδδὰ ἰο ριυιηΒἢ- 
{πθπι.) Τῆὰδ ΟὨγγβοβύ, απὰ ὙΒΕΘΟρΡΗΥΪ. : τῷ νόμῳ 
ἕκεται καράβασις" Ὁ δὲ νόμος παραβοωφόμιενος. ὀργὴν και 
φεργάϑεται, καὶ κατάραν ἐπεισάγει καὶ κόλασιν. Ὁ γοῦν 
κολάσει ὑπεύθυνος, πῶς ἄξιος κληρονομεῖν ; ᾿ 

1δ. οὗ γὰρ οὐκ ἔστι νόμος, οὐδὲ παράβασις. ὙδοΓά 
ἀΘΕΙΠ5 δΒοπιδίδίηρ Βίγάηρα ἰΒ8. [Π18 βόπεηθηί. Οπδ 
Βῃου ὰ γαῖ μοῦ πᾶν δχρϑοίοά (Π8 γενθῖϑθ6. Νοὸν ΒοΖὰ 
ψουϊἁ σἀησ8] (ἢ6 οὐκ. Βὰξ {18 18. ποὺ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ͂. 
ον (48 Ῥαγθθυβ ὀῦϑεῦνθβ) “δ ΑΡροβί]α ἀῦριεβ ἔγοπὶ 
Π:6 ὨδΟθβΒΑΣΥ ΘΟΠ ΘΟ ΟῊ Οὗ οαι.868 δηὰ οἴἴδοί5,᾽" δηά, 
δίϊογ {π686 πογᾶβ, 18 10 Ὀ6. ΒΌΡΡ] 164, ὈΥ ἱπέδγθηςθ, 
ἔς ἀγρῸ, ΨΏΘΓΕ (ἤΘΓΘ 18 ἃ ἰατν, {Π6 ΓΘ 18. ἃ ἰγδηβργοβϑβϑίοη 
8η ρμυῃ᾽Βηπηθηῖ." ΑΑπά 80 ΟἰῸ}} 18,  ἢο βᾶγ8 (Π6 
ἌΡοβι!α ϑρίογβ υἱείηαηε ργοροσίομοηι ργῸ υἱοὶμά, 
ἐ0 Βῆον {πα τ[ἢ6 ργοροϑ᾽τίοη 18 Θοηνογο }}]6, 4η4 {ῃ δὲ 
ἰΓΔηΒ  ΘΘΒΊΟη δηἋἃ ΡΠ 5Πιη θη 8ΓΘ 1Π61580} 08} σοη- 
πδοίδα, αὐ οάι88 δηᾶ οἴδοι.. ΟΥοί., ἴοο, τγοιηάγκϑ 
ἀπὲ. Γἢ6 Αροϑί]α ἀσ68 ποὺ 88ν {Π6 ΓΘ 18 ἨῸ δὲη, Ὀυ} πὸ 
ἐγαησαγοεσίοπ, κηὰ τΠΒγοίογθ ρα Πἰϑημηθηῖ 18 1688 Π|6- 
φιίοα,. ὕδγρζον. σοιῆραγεβ ὅ, 13. ἁμαρτία οὐκ ἐλλο- 
γεῶκαι, μὴ ὄντος νόμου, Δῃ ἃ οὔϑεῦνοβ ἔπαῖ (ῃ6 ΑΡροβίϊβ 
ἄσδ8 ποῖ πιθδῇ ἴο βἂν (δι, ἤθη ἴὉ ὺ8 αν ἰ8 ρσίνρῃ 
ΠΥ 5 0 Βἰπ, θα [παὶ, ψ ἤδη πο Δ 15 Ργοιηυ)ραῖοα, 
ΖΘ ἃΓγὰ ποῦ δοςουηίαθία. ἴον διη.᾽ Απα ἢδ τοϑίδεϑ ἴό 
“οἱ... 16, Φῶ. ἄρῃ. 8, 20. 7, 8. Ηεγα ϑδοβδοεοῖιρι 
σοΟΙραΓ65 Ψψαἰκυς Ευδθθηὶ, [ο]. 17, 4. Αἀδιίηι8 ἤρθη 
τποῦίαι8 6886, ἢ15] Ιοσαη Ὧδ] σορηιίατη ὨδΌι 586 .. 

Ποβθητη. ΠΠΈΕΙΥΘΙ ΓΠΆΠῚ τοι Οτοί.) ἐπὶ ᾿πἀθοὰ 
Βοίοσα {Π6 {{ππ|| οὗ Μοβεβ {88 ἰαὺνν οὗ παΐυγα 8 ἐξ 
μέ θαΐ ψὰ8 ἀοβοίοηϊ ἴῃ ΙΠΔΠΥ Ργθοθρίβ δῃά ῥὑσόῆι- 
ποῦ 8 ΝὨϊοΐ ψογα σοπίδιηθά τῇ {ἢ 8 ἈΞ οὗ Μοβεϑβ, 
δηὦ πδιοἢ Ὀτουρθΐ οὐ Ὠδανθῦ Ρυηἰβῃπηθηῖβ. “ [ἢ 
{815 σῃοἷ6 αἰδρυϊαιοη (σοπε 68 ἢ6) τὸ ἀγα ποῖ [ὁ 
ὉΠαοΙβιδμα Ὺ ἔπισ, τοοταὶ, οίθγηδὶ, δηὰ ἱπητ 806 
αν : ἴον ψἰτποὰΐ [26 ορβογνδηςα οὗ (8, (Π6γ οομ]ὰ 
᾿ ΨΌΜμ Ψὶ ὁι ᾿ 
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Ὀ6 Ὧ0 8αΐδίΥ ἴον πἰδῃ. ὙΤἢδ Αροϑβϑί]β βρθᾶκβ γδῖ ον οἵ 
ΒΟΙΏ6 σογίδιη, δγΌΙ ΓΑΤΥ ἰανν, δοσοιηπμοάλίθα ΟὨΪΥ (0 
σογίδιη {1Π168, δι ιοἢ 848 (6 ὰνν οὗ Μοβεϑβ.᾽" 
ι. 16. διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν. Τὶ 5 ανὶ- 
ἄδηΐ {Πδὲ (ΠοΓα 15 ἤοῦα δὴ 6110 815, ἡ ιοἢ τηυδὲ δ6 
ΒΌΡρΙΠΙοἀ ἔτοια {Ππ6 οοπίοχί, Κορρβ μοι] βυρδυά 
κληρονόμοι γινόμεθα. Βυΐ (8 56 6118 ἴ00 ΓΟ ΓΑΓΥ. 
ΤὮδ πιοβῖ βίῃ1ρ016 6}11ρ818. δηὰ {Ππδΐ τηοϑὲ Ἀργθθδῦ]θ (0 
1(η6 Ηδ]]Θηϊϑεϊςα! βίυ]ε, 18 ἔστι. Απά (μαι (6 Αροβί]8 
ἱπητΘη 64 {Π||8 18 ρ]αῖη, βίμσθ {ΠῸ 6111ρΡ818 οὗ {ῃ6 80Ὁ- 
ϑίδηϊςινα νοῦ πιρδέ ᾶνα ρἷδοθ ἰῇ [26 δῃξιῃοιςαὶ 
εἶδυβε ἵνα κατὰ χάριν (Δηά, πάρα, 16 15 Βυρρ!16α ὈῪ 
ἹΤΠΘοΟΡ γΪΔοῖ). δὸ ἐπδὲ οὖν ΕἸ ρ 8ῃ ΤΥδηβίδίουβ ἡ γα 
τισίν 1ῃ Ἰηβογίηρ ἐξ 5 (ν1Ζ. ἐδ ργοηιδο) ; ὙΠΟ ἢ 18 
1685 νἱοἰδηΐ {πη (τ πηδῆν ἰηἰεγῃγθίθβ) ἰο ἰῃμβογέ 
»ῬγΟηι86, οἵ ἡιιδέ ποαξίοη, οὐ ἐπλογὶέαποο. 
ς Διὰ τοῦτου 15 ἰΓοαίοα ὈΥῪ ΚΟρΡΘΟ 88 8 σοῃςίβα δηὰ 
Ροριΐαγ ἔογπλυΐα. Απᾶ Ράᾶγευβ, γοιηδγκίηρ οἡ {π6 
οὐά τηδηθογ ἴῃ ΨὨ]οἢ (ἢ 6 τδιϊοοϊηδίοη 185 σοιηραίοά, 
π᾿ σοη)ιηοίίοη ἢ δε δῃᾷά Μαποοδῖυβ, ἐπ 
βίδίθϑ {Π6 διρυπιθηί. ““ΒΠΠΘΥ [6 ἸΠΠΟΓΙΔΠΟΘ 15 οὗ 
{π6 ἰὰνν οὐ οἵ ἢ... Νον 1 πο οὗ (πῸ ἰδ (48 νν 88 
ΡῬΓονϑα δί νϑσ. 14 ἃς 1δ.), ἰβῃογϑίογα 1 15 οὗ (8118. 1 
νοι οὔβοενο {παῖ ἰἢ6 σοιηπιοὴ νογβίοη, ἐλαέ ἐξ 
τπὶρὴξ ὃδο, ἀοο5β Ὠοΐ τεργοβθηΐ {Π6 60}}} 8β6η86 εἰς τὸ εἶναι. 
Νον [δ 6 νοῦ} 8ιι0ϑίδηϊίνα 14 οἴθἢ νὸοχ ργφρηδηβ, διὰ 
βισηἰῆθ8 ἴο ἀρρεαν ἐο ὅς. ΤὮδ 86η86, ἴῃ 6, ΒθθιῺ8 ἰο 
6 {}18.: ““{Πδὲ ἰ{ πηὶρς ΔΡΒΘΑΓ ἰο ὍΘ πηδάς Κπονἢ 
ἴο, (06 δοκπον!εαρεα ἰο Ρ6, ἅς.) ὈῚ ρτδοθ."" Εἰς τὸ 
εἶναι βεβαίαν 18 οΧχρίαϊηοά ὈΥῚ ΚΟρΡΘ 88 ρυΐ ἴον καὶ 

4 ΤΊιε ἀοοίγιπο Ἰεγα ἱπουϊοαίοά 8. ν᾿» Ε11] Ἰαἰὰ ἄονγη Ὁ ΜαἊοκηϊρῃῖ 
(8 : “Α τ᾽ ἢ ὐδουβηθββ οὐ ἰανν θεΐῃρ υπαϊίδί δ ὉΪ]6 ὈῪ τηθη, ἴῃ 6 ἰῃ"- 
ποτίίδποα Ὀγ ἃ σὶρ δουθπθε8 οὗ ἐλ {Π, ἀπ ποί οὐ ἰανν ; {Ππαΐ, Ὀεϊηρ᾽ ἃ 
ἔνες αἱ δ᾽, ἴξ τηὶσὴς Ὀ6 Βεδίοννεά ἰῃ {Π6 πιβῆπεῦ δῃὰ οὔ ἴπ6 ρεσϑοῖβ 
(ὐοἀά βὰν ἢϊ; Ὠδηιεὶγ, οὨ 6] θνοσβ οὗ 4}} παίΐοῃβ, νυμοίῃος (μῈ οὔ- 
εεῖϑ οὗ {μεὶγ ἔἈϊ ἢ Ὅ6 ποτα ΟΥ [688 οχίεηβινα, δπὰ τ βεῖμοῦ τῃεῖν 
βυοὰ νγνογκϑβ Ὧ6 πογα οὐ ἔξενγεσ. ἘῸΓγ ἴῃ {πε {πἰἢ δηὰ σψόογκβ οὗ θ6- 
1 νοῖβ ἴῃ γα ταδὶ Β6 ρτγεαὶ ἀἰΈγοποοβ, δοοογάΐηρ; ἴο (6 πιδηῖδὶ δ ἢ- 
ἀοντηεηίθ δια οιύναγὰ δαἀναηίαροθ ΟἹ 680 ἢ." Τὸ ᾿δΐο ἢ ΤΔΥ ὲ 
βυἨ)οἰποά {Ππ6 ΓΟ] οτνϊηρ; γευιδκθ οὗ Ὦγ. ΤΑυΐοῦ - “ [{ δῃουϊὰ δε νὲ]] 
Οὐβογνο, (αὶ μαἑ ἢ δηα φταΐε (ἰο τηυτυδν ἃπὰ πεοθββαυ γ [ΠΕΣ 
εδεῖ οἴπεγ, Εογ {π6 ρυδοβ δηὰ ἕδλνουγ οὗ ἀοὰ, ἱπ᾿ 19 Ὄνγη πβίυγε, 
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οὕτως ἐστι βέβαια. Απά Πα τοίδγβ ἴο ἷ8 ὨοΐΘ οὔ νοῦ. 
11. Βυΐ Ὀοιἢ ἴῃ {παῖ δηα {Π6 ῥγοβθηΐ Ἷᾶ86 {{Π86 ροϑβὶ- 
ἰἄοῃ 18 θγγοῆθοιιβ. (δ66 ῃοίβ οἡ ἐπαύ ραβ88ᾶρσϑ.) 

.. 16. παντὶ τῷ σπέρματι---- ᾿Αβραὰμ. Κορρα νου]άὰ 
7οἷη παντὶ τῷ σπέρματι Ὑ1 ᾿Αβραὰμ, ; «Δῃπ 6 τοηάθγα, 
“το 8} {η6 8668 οἵ Αρτγδῆδιη οἵ δνϑγυὺ Κιπά, ν]θίθο 
Ὠδίυγαϊ! ΟΥ τηγϑίϊςαὶ." Βυΐξ 1τἢ}}8 βθείηβ ὁ 6 δἱ νὰ- 
Τίδηοο ψι ἢ {πΠ6 σοηίοχί; δη4 ΙΠΟΓΘΟΥΘΙ ΠῚ Κ68 8 
᾿ιγϑὶ) σοῃβίγιοίίοη. 1 866 ὯῸ γϑᾶβοῃ (ο. ἀθβογί {6 
1ηἰογργοίδιοη ἰαϊά ἀόνῃ Ὀγ ΟἾτγβ8. δηὰ 6 Οἴθοκ 
Οὐοπητηδηίζδίογβ, δηα [Ὁ] οοα ὈΥ πηκοβί πιοήδγῃ [ηΐογ- 
ΡΓείοιβ. Μγ. Γυγηθγ νεγῪ γ106}} ΘΧΡΓΘ8868 {Π6 8686 
τῆ : “(ο {ἢ6 ΨΠΟ]6 8664, ποῖ ἴο Πο86 ΟὨΪΥ γῆ ἃ ΓΘ 
εν, ραγιϊοιραίϊηρ ἴῃ (Π6 Ὀαηοῆϊβ οὗ (Π6 ἰᾶνν, υυΐ ἴο 
ἰῇοβα αἰ8ο ψῆο, δἰϊπουρ παν παν ποῖ {6 ἰανν, 
ραγίακα οἵ {π6 β88π|6 ὑγης Ρ168 οὗ Δ ψἢϊο ΑὈτα- 
ἤδη Πδα." Απά Πα οὔϑθγνοϑ, {πὶ Ὀν τῷ ἐκ τοῦ νόμου 
19 πηχθδηΐ ἃ ρατγί οἵ (Π6 σπέρμα [8[ ὈαΐοΓγα πιοηςοηοά ; 
Δηἀ ῃδῖ τῴ ἐκ τοῦ πίστεως ᾿Αβραὰμ, 15 (6 οἴ6Γ ραᾶγί. 

“«ΤῊΘ Αροβι]ε (ϑαγϑ (γρζον.) 1. βῆονϑβ {πὲ (88 
Ῥτουνίβο Ὀαϊοηρβ ἴο 4}} {π6 Βο! ον ηρ Βοη8 οὐ Αὔγϑῆδι 
ψΠουΐ Ἔχοθριίοη. 153{, Νοῖ οὨΪΥ ἴΠο886 ψῇο ὅγα ἐκ 
τοῦ νόμου, ὯΟ ἤᾶνα δἰίδοῃοα (Πριηβοῖνδβ ἰο {Π6 γἰτια] 
αν οἵ Μοβθβ: θυϊ 26]γ, Ἄνθη ἴο {ἢ 6 (θη: 68, ψ οπὶ 
ἢ6 68}}5 {πὸ βοοὲ οὗ Αργδῆδι) ἐκ πίστεως, Ὀδοδιι86 
απ οἱ οἰγουπιοϊϑίοη, 8η ΟἾΪΥ ἴῃ σοηδίογδοη οὗ 
ἴα ἢ, ἘΠΘῪ 84Γ6 γεοκοπθὰ διυγηοηρ [Π6 8Β0}8 οὗ Αὐγδἤδῃι. 
--Ἰ1. Βγ δάάϊηρ ὅς ἐστὶ πατὴρ πάντων ἡμῶν" 1ἴ 18 Ρἰαἰη 
{ῃ80 δ6 [88 τγοίϑγοησο, ἰπουρῇ ΙΓ δὴ ἱηνογβίοη οὗ 
ογάογ, ἰο {Π6 δἰδθνθῃίῃ νϑῦϑ8 : εἰς τὸ εἶναι! αὐτὸν πατέρα 

γτεαιυΐγοβ (ἢ ἴῃ ι.8; δηὰ δἰ ἢ Οἡ ΟἿΓ ρϑγί, 'η 118 οὐτῇ πδίυγα, δὰρ- 
ΡΌ868 ἴΠἸὸ ζγβοθ οὐ ἔδνουῃ οἵ αοά. [1 δὴγ δ]εβοίηρ ἰθ {π6 οἰξε οὔ 
Οοὰ, ἰῃ ογάδν ἴἰο ἰηβιιθῆοα οὖσ ἰθρεοῦ δηα Ὀεϊιδατίοιυν, (δ, ἰη ἴἢ6 
ΨΟΙῪ παίυγο οὗ (ηρβ, ἰἴ 8 ὨΘΟΟΒΘΑΤῪ {παῖ νγα ὕ8 ϑεηβι 6 οὗὁἨ (ἢ ϊ8 
υἱεδϑίηρ;, διὰ ρεγευδάεοά οὗ {πε ργαοα οὗ ἀοὰ (παΐ Ναβίονν ἰξ ; οἴ εσ- 
{ιῖ36, ἴἰ ἷν ποῖ ροβδὶδ]ε (δὶ ννα δῃου ἃ ἴργονα ἱζ. Οὐ ἴδε οἵπεγ 
πηι, 1 (αἰ ἢ ἴῃ τ 6 ζοοάηε85 οὗ Οοά, νι τεραγὰ ἴο δὴν ὈΪεδοίηρ;, 
δ (ἢς μγϊηοίμ]6 οὗὨ ΟἿΓ ἄρα ὅφόμο ἤΟρδϑ δῃὰ δοιΐοῃβ, ἰἤθῃ ἰΐ ἔοϊϊοννβ 
ἐπαῖ {06 οβϑίηρ; ἷΒ ποῖ ἀπε ἰῃ εἴγίοϊ )υϑι166, ΠΟΥ Οἡ (ἰ ἴδβοῖ, 
μυῖ (μαὶ ἰι 15 {πε ἔτεος οἰ ἰ οὗ Ὀἰνίπε ροοΐποβθ. [{ {16 ργοιηΐβθ ἴο 
ΑὈγδμδηι δηὰ ᾿ἰ8 δβεεὰ 6 οἵ ἔδίἰι ου (πεῖν ρασγί, (ἤθ ἴΐ ἴθ ΟΥὗἁὨ ργαθο 
Ου {πὸ μαγὶ οὗ οὐ. Τάγον, 

δι 
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πάντων, 15εῖ, τῶν πιστευόντων δὲ’ ἀκροβυστίας, 34, καὶ. 
περιτημῆς." ““Τῃυ5 (οὔβοτνοβ ΜδἼοκη.) ΑὈγδἤδαι 
δ ἵνο Κιηάς οὗ βοοὰ; οῇβ ΌΥῪ παΐυταὶ ἀρσβοθηΐ, 
σα δὰ λὲς σεθὰ ὃψ ἐδ ἴατυ, ἀπὰ δποίμογ ὄν. ζῆ. 
(ὅθε Ομϑἱ. 8, 26. ηοΐί6.) Το {πὰ παέμναΐ 5εθά, τἢ6᾽ 
Ὀτγοπηΐβθ οὗὨ {6 δαγί Υ σουηίγυ, σα] ] δά (ἰδηδϑῃ, τγ88' 
τηϑῖΐο : θυ ἴο {86 βορὰ ὧν ψαϊέξ, {ἰ6 “ρέγἐμαέ δρεά, 
«6 ῥτοιηΐβϑα οὗ δὴ ἤϑανθηΐυ οοιηίγν, ἰγρίῆθα ΒΥ. 
Οδβδδη, νγὰ8 ρίνεη. ἀπά ἴα δδοῇ, {Π6 ργου θα ἴῃδί 
8 τη8ἀ6 [0 [μη] [8 Βι1Γ8.᾿" 

..: 16, ὅς ἐστι πάτηρ πάντων ἡμῶν, ““ (ΔΙΠ6Γ οὗ 41} ψῇο 
μεϊίονθ, θοῖἢδβ ψΦ6ὸν5 δηά Οδῃ θ8." ὍΠ6 ὅς ἐστι, 
Κορφε 8408, 8 ἴῸγ ἐστὶ γὰρ. Βαΐ {ἢ]18 15 ποῖ "ΝΟ υΥ 
βΘοθόβθασυ. Τὴ σοιμηοη ἰηίδγργθίδι!οη τ8 Κ68 ἃ. 
βϑυ ΠΟΙ ΠΟΥ ροοά 56η56 : οἰϊοῦ 186. 1 8Βῃου ] ἃ εἐχρ δίῃ. 
« ἡπαδηιμοΐ 45 ἢᾳ 15, ἅτ. 

ε γ.. πάτηρ (ουδούνα8 δ΄ εἴβ8.) 18 τηϑδηΐ [δίῃογ, δο- 
σοτγάϊηρ ἴο ἐπε ϑρίγιέ, ποῖ δοοογάϊηρ ἰο ἰῃς ἠεσὴ, 
ψ ἰο ρτγοῆύθι ἢ ποιμῖηρ : οἰμούνίβα ΑὈγαἤδηλ᾽ 8 οοῃ-. 
ἀϊϊίοη ψουϊὰ ἤανα θϑ ἰηΐογίογ ἴο ἰῃδὲ οἵ 18 Ῥοβ- 
(οεἰγ." “Η6ς 188 γαέλον (38γ5 «[845ρ18) 1ῃ (Π6 86Ώ86᾽ 
παὶ ὈΘΙΙΘν ΘΒ ΠΔῪ ὯὈθΘ βαιἃ ἴο 6 δὲῥδ 8048, 88 ὈΘΙΠ 
{κα υπίο ἰνπἢ." δοδοοῖίίρ. τϑιηδγκ8, (ἢδς 16 πογαϑ 
πατὴρ πάντων ἡμκῦῶν ἃτ6 αἰγοοίεα ἀραϊδϑὲ ἰἢ6 «6, 
ψῆο πονοῦ πϑίη6 Αργαΐδη δι. ν ἢ {π6 δή ἀοα ἽΝ, 
οὐ" ζαξλον ; του τῃ6 ΑΡροβί]6 βῆθννβ δὲ ἢ 18 189 
ἔδλίμοσ οὗ 11} νῇο δθοίίονο, νυν ῃοίμογ ψον8 οὐ (ἀθηι 68, 
Δη4 (Πδἰ ὑοδδίϊηρ ὈΘΙΟΠρΒ (ο ὯΟ πη8Δῃ. 

. .17. καθὼς γέγραπται, ὅτα. ““ ΔΡΤΓΘΟΔΌΪ ἴο ψδί 18 
τὶ ΓΘὩ 1: 8116 ἢ ἴη η. 17, ὅ. δερί, Ἐϑίϊ5 οὔ» 
Β6ΓΥ68 (ἢ ἴῃ τέθεικα (Η 60. ΓΔ) {π6Γ6 18 ἴΠ6 υ86 οὗ 
{Π6 ργϑίθγιβ ἔογς ἰῃ6 ἔπίατο, ἴο δον {π6 οογίδι ηγ οὗ 
(ῃ6 (Ὠϊηρ. Οτ {18 Ἰάϊοὰ 1 πάνθ ὑοίογα ἰγοδίθα, 
πᾶ παν ορβογνβα {πὲ 1ξ 18 1688. ν]οἰθηΐ ἴο ϑυρροδβό 
{πΠ6 Ραϑὲ ἔογ τῆς ργεδοπέ. ὍΤῆ6 β86η86, (ἢ6Ό, 18 1ἢϊ8: 
“41 ἢανο (4]γεδγ) σοηδμαἱοα {Ππ66 ;" ν]ι ἢ 18 Θαιυϊ- 
νϑίθης ἴο “1 ἀο Πούεργ ςοπϑεϊζυςθ {Π6 6. ΚΟορρΘθ 
ἘΠ 1ηΚ5 {Π6΄ ΑΡροΒέ]6 ἰπηίθηαβ ἃ 8[Γ688 (ὁ ὃ ἰαἰά ὑροῖ 
ἐθνών, ψ Ὠϊοῃ, πκ ἐπΠ6 Ηδὺ. ΘΔ, 15 δἰπηοϑὶ ἃν γβ 
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υπἀογειοοῦ Ὀγ {ππ6 Φονϑ ὁ (Π6 πδέϊοηβ ποὲ υσιδι δὴ... [πη 
{πΠ6 Δθονα ρᾶββαρσα οἵ θη. (οὔῦβογνεθ Ηοβ. ρϑείνυ ἵτΌπὶ 
Οτοί.) {1158 18 ἀοιθι}685 (ἢ 6 Ηἰβίοτγοδὶ, δὰ ἰῃϑγοίογά 
ΡΓΟΡΘΣ 586η86 ; 8δηἀ, ἱπάδοά, πηΔῺΥ ὨδΔΙΙΟῊ85 ἀστὶνοα {πε 
ογίρίη ἔγοπι ΑΡγδῆδηι δη ἢ ἷ5 [8 τ} (866 θη. 96.) : 
Ὀυῦ Ῥαὰϊ] νι {}}8 ἀἰδέογίοα! 5686 ΦΟΙΏΡΔΓΟΒ 88 
αἰορογίσαί οἡΘ, ἤδγθ τηϑδηϊηρ 1Ὁ ἴο 6 αἷβὸο ππάρυ- 
βίοοά (παῖ ΑΡγδῆδπὶ νγὰϑ8 ἰὸ Ὀ6 ἴο0 ἸΏΔΩΥ ὩΔΕΪΟΠΒ 8ἃΠ ᾿ 
θαεπιρίαν, ἰπᾶὶ [ΠΥ ΤΔΥ 40 88 Βα ἡ]4, δῃά. 88. [6 
ΓΟΟοΙνοά, 80 την {πον γϑοοῖνα. Ἄ. 

“ΟΥ̓ 5 ῥγοπιῖ8ϑα (βᾶγ8 Ηδγάν), (ἢς σι δῃὰ 80114 
δα] τος Ἑδμποῖ θὲ δα β8ρίγιτιιαὶ ; ἀπά {πογοίοτα ἰὲ 
Ὀοϊοηρθ ἰο (86 “ρὲγίέμαΐ 5664, οἵ πϊο ΑΡταῃὰϊ [5 
ΓΑΊΠ6Γ ἴῃ γαβρθοῖ οὗ ἔδιῃ. Νον {18 ργοιῃϊ86 (οὔ- 
ϑθῖνθβ Μδοκῃ.) "Πρ ]164, 1[8{, ταὶ ΑὈτγδῆδι βῃου 
μα 1Π6 Δ 6 γ οὐ ἃ Ὠυμπηθγουβ ργορθην, 80 ΨΈΓΘ ἰό 
06 {π6 ν᾽βῖ]16 Ομυγοῦ δηᾶ ρϑορὶβ οἵ (ἀοά, δπά ἴὸ 
ψἤ οι), 88 βυσἢ, (δηδδη Μ848 (0 ὃὉ6 ρσίνοη, ΜΠ [Π6 
οἵθον Ὁ] ϑβϑίηρβ πῃ θηςοη64 ἴῃ (ἢ6 οσονοηδηῖ.---,6, ΤΠδΐ 
ἢ6 5Βῃου !α θ6 {Π6 ἔδίῃογ οἵ 41} θθανοῦβ οὗ βυβαῦυ δρ8, 
8η4 (ἢδῖ βιιοΐ), ὈΥ νἱγίαθ οὗἁὨ ἐμοῖς Βοίησ ΑΡγϑβάμπη 
8664, 58}.4]} τεσβίνα 4}} (πΠ6 Ὁ] ββίηρβ ργοιῃιβϑιὶ ἴο᾽ δῖπη. 
δ ἰο [8 8664, Ὀγ (αἰ ἢ. ““ΤΠὺ8 (4445 Μβοκη.) 
[π6 ΑΡοϑβι16᾽ 8 τρδϑοηϊηρβ ἔτοιῃ (8 ἰοχί ἴο ρονθ (6 
{π|6 οὗἨ {π86 ρίουβ Οοημέϊἑοσ ἴο 16 πῃ γι δβοθ, 86 
ὈΠΒΏΒΥΘΓΔΌΪΘ.᾽" πθς 
,. 17. κατέναντι οὗ ἐπίστευσε Θεοῦ. Οὐ’ {δ6 οχαοῦ 
86η86 οἵ -[ἢ686 ψογὰβ (οιημηθηέβίοιβ ἃσὸ ποῖ ἀρτοθᾷ, 
ἼΠ6 ἀΠΠἸου Εν τϑϑίβ. ἢ κατέναντι, Μν Ὠοῖ 18 δυβοορ- 
016 οἵ τιογὰ {[Π8ῃ ΟὯ6 βἰσηϊβοβίίοη ἢοΐ τ80} 3016 (ο 
16 σοπίοχί, ΠΟΙ ᾿ΠΔΡΡ]1ς8016 ἴο {π6 8::0]6ς(. [Ρᾶββ 
Ὦγ {16 Ἰητογργοίβδεοη οἵ ατοῖ. ἃ8 θεϊηρ' 00 ν]οἰϑηΐ (0 
μα δαιηϊἰ6α, δηά ᾿ηἀροὸ 885 μηθοθβϑβαγυ. ΟΠ 608. 
δηά Κορρα ᾿ᾶνθ οί! ργοροβαά πδν ῃτοΡργοίϑι 08 
οἵ κατέναντι. Βυϊΐ οὗὨ ἴΠ686, {Π6 οἠξ ἴδ ἀηδυρρονίοά 
ΡΥ ἀδᾶρα, δηᾶ [δ οἴδοῦ 18 ἴοο ργθοδζίουβ [ο 6 τοϊθά 
ΟΏ.. ἜΠΟΓΘ 18 ΒΌΓΟΪΙΥ ἢ0 γϑάϑοῃ [0 ἀονίδία ἔγοη {ἢ 6 
φοπηηοη ομδ οογῶπι, ἐπ ἐΐθ ργϑβθηοο οἵ, ἴπ ἐδ σὶρ ἐξ οἵ, 
ΨΒΙΟΙ γι9145. δὴ ἀδοχοθρθ μα] 6 86η56, ΔΠ4 8 80Ρ- 
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πάντων, 18ῖ, τῶν πιστευόντων δὲ ἀκροβυστίας, Φ2ὰ, κω) 
περιτεμῆς." ““ ΤΠυπ (οῦβοτνο8 Μδοκη.) Αρυδἤϑαι: 
Πα ἴνὸ Κἰπάς οἵ β6ϑὰ ; οὔθ ὈΥῪ παίΐυταὶ ἀρϑοθηΐ, 
σα θά δὶς δεθά ὃν ἐδ ἴαιυ, ἀηὰ δποίμογ ὧν ζαϊἢ. 
(ὅθε Οἱ. 8, 26. ηοΐίθ.) Φ7Το {6 παέμγαΐ «εεά, τῆ 
Ῥτογηΐβθ οὗ τῆ ΘαγΊΥ σομηΐγγ, οἰ] δὰ (ἰδηδδη, ννγᾶϑ' 
τηδῖΐα : Ρυΐ ἰο {Π6 βοϑρὰ ὧφ 2αϊέδ, ἰ(ἰια “ρέγϊέμαέ δοοά, 

.« 186 Ρῥτοιηῖβ6 οὗ 8ὴ ἤδάνθν ΘΟΙΠΙΓΥ, ἰγριῆθα ΒΥ 
Οδῆδϑη, 8 ρίνεη. Απάὰ ἴα δδοἢ, {π6 ργοπ δα ἰῃδί 
8 τηδἀς ἴο (ἤδη) 18 ΒΓ." 

..: 16. ὅς ἐστι πάτηρ πάντων ἡμῶν, ““ [ΔΒΓ οὗ 411 νψῇῆο 
μοϊϊονο, θυ ἢὴ ΨΦον5 δηὰ Οδηθ8. Τῇ ὅς ἐστι, 
ΚΟρΡ6 β84γ8. ἰ8 Ὁ ἐστι γὰρ Βαΐ (ἢ15 15 ποῖ '“ΝΟΓΥ 
βΘΟΘΒΒΑΙΥ. ΤΏθ σοιμηοη [1ηἰογργθίδι!οη πη Κ68 ἃ. 
Β0 ΠΟ] ΠΕ ροοα 5εῆβ6 : οἰἤογν 186. 1 8ῃοι)]α εχρί δ 
« ἡπαδηκμοὶ 45 ἢ6 15, ἅτε. 

“ Βν πάτηρ (οὔδειναβ δ΄͵ εἴ8.) 18 τηϑδηΐ δίΠ6γ, δς- 
σογάϊηρ ἴο τὴ6 δρίγὲέ, ποΐ δεςογάΐϊηρ ἴο {π6 Πεδὴ, 
ψ ἰοῦ ρῥγοδίοθιῃ ποι ηρ : οἰμούννίϑα ΑὈγδἢ δηλ 8 ΘΟἢ-. 
ἀϊοη ψουϊὰ ἤανα Ὀδθη ἰηΐοσίοσς ἴο (δι οἵ ἢ18 Ροβϑ- 
(οεῖγ. “6184 Κιέλον (88γ8 .85ρΡ18) [ἢ {Π6 Β6Π86᾽ 
παὶ ὈΘΙΙΕν ΘΒ ΠΔΥ ὉθΘ Β8ιἃ ἰο ΡῈ μὲθ δ0η8, ἃ8 ὈΘΙΠΩ, 
π|κα υπίο [ιπι." δοδοοίίς. τϑιηᾶσκϑ, (ἰἢδι 1Π6 ᾿ογαϑ 
πατὴρ πάντων ἡμκῶν ἃτ6 αἰτοοίεα ἀραϊθβί (6 εν», 
ψ ἢο ΠονοΓ πὴ ΔὈγδῦδῃ δι. νι (Π6 δή ἀοα "Σὲ, 
οἰ" }αξλον ; Του τπ6 Αροβί16 βῆθννβ [δὲ ἢ6 18 186 
ἔδλιποσ οὗ 411 νῇο δθοίίονο, νῃθίμον ψον8 οὐ (ἀθη 68, 
δηἀ (ῃδ΄ ὑοδδίϊηρ, Ὀδϊοηρβ (ὁ ὯΟ 1η8η. ! 

. 17. καθὼς γέγραπται, ὅζα. ““ ΔρΤΘΟΔΌΪΥ ἴο ναί 18 
ΜΓ Γ(ΘῺ 2 ὨΔΠῚ6 ἢ ἴῃ ἕδη. 17, ὅδ. δερί, Ἐϑέ5 οὐ» 
Β6ΓΥΘ5 (δύ ἴῃ τέθεικα {πὲ} ΓΔ) {Π6Γ6 15 [6 υ86 οὗ 
[Π6 ργϑίθγιθ ἔογ {ῃ6 {πίαγο, ἴο βίον (Π6 σογίδι έν ὁ 
(ῃῆς τηϊησ. Οη {118 Ἰἀϊο 1 ᾶνα Ὀδαίογα ἰγθαῖθά, 
8ἃπαᾶ Πᾶνα οὐβαγνϑα τῃδὲ ἰ{ ἰ5 1688 ν᾽ οἰδηΐ ᾿ἴο Βρροδα 
1Π6 ρα8ὲ ἴον [6 ργεδοπέ. “ΤὮΘ 86η86, (ῃ60, 18 118: 
“1 ἢανα (Δ]γθδγ) σοηδεϊυἱοα {Π66 ;" ν] ἢ 18 δαυϊ- 
νδίθηϊ ἰο “1 ἀο Ποθθυ σοηδβεϊίαςθ {Π66. Κορρθ 
ἘΠῚ Κ5 [Π6΄ Αροϑβέία ἰπίθηἀβ ἃ 8[γ688 (ὁ ὃ6 ἰαἰά ὑροῦ 
ἐθνών, ν᾿ ϊοῃ, πΚ {πΠ6 Ηοὺ. ΘΔ, 15. αἰπηοϑί αἰ σαν 
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υπἀοτγϑιοοα ὃγ {π6 δον ὁ ἐπα πδέϊοηβ ποῖ οὔσιϑ δ ἢ... Τη- 
186 ἀθονϑ ρδδϑᾶρε οἵ ὕδη. (οῦβογνεθ οβ. ρϑυίυ ἔγΌπὶ 
Οτοί.) {Π|18 15. ἀοι θ.}685 [ἢ 6 Ηἰβίογοδὶ, δὰ ἰμϑγοίογά 
ῬΓΟΡΟΣ 86η86 ; 8η6, 1Π6 666, την ΠδΕ0η8 ἀσεῖνοα {ΠΕ 1Ὁ 
οὔ μη ἴσου ΑἸ γδῆδπ) δηὰ ἢ 5 δι} } ν (866 ἴδῃ. 26.) : 
ὈυΓ Ῥαὺϊ] νι {118 ἀλθέογίοαί 856η86 ΦΟΙΏΡΔΓΟΒ 88 
αἰϊοφογίοαί οηΘ, ἤδγθ τηθδηϊηρ 1 ἰο 6 αἷ80 υπάργ- 
βέοοά (Παὺ ΑὈγΑΠδπὶ τγὰ8 ἰο Ὀ6 (0 ΤΏΒΔΏΥ ὨΔΕΪΟΏΒ δἃΠ ᾿ 
απεηιρίαγ, ἰδὶ ΤΟΥ ἸὩΔΥ ἀο 848 πα ἀϊά, δηά. 88. 6 
Τοοοῖναά, 80 τηὰγ (δον τϑοοίνο. 

“ΟΥ̓ {Π!]8 ΡΓοπ 86 (88 γ5 Ἡδτγαν), [ἢς ἔτι δηά 80114 
δα] πηοηΐ, σδῆποῖ θὰΣ ΡῈ βρίγϊζααὶ; δηὰ {πογοίοτα ἰὃ 
Βοοηρδ το ἰδ “ρὶγιέμαΐ δορά, οἵ ψὨϊοἢ ΑΡτγαπὰτῃ 15 
ἔΑΊΠΘΓ ἴῃ ταβροςοῖ οὗ ἴδῃ. Νον {ἢ]18 ργοΐϊ86 (οὉ- 
8685 Μδοκῃ.) 1 ρ]164, 18έ, (δαί ΑὈταθδῖὰ 800 } ἃ 
μα 1Π6 ἔΔΊ Ποῦ οὗ ἃ Ὠυμηθγουβ ργορθην, ΨῆΟ ΜΈΓ [ὁ 
6 {π6 ν]β:0]6 ΟΠΌΓΟΙ δηά ρϑθορὶβ οἵ ()οά, δπά ἴο 
ψἤοῦ, 88 ϑιιοἢ, (δηλ Μ88 (0 ὃ6 σίνοῃ, ΜΠ} (Π6 
οἱἕδν Ὀ] οβδβίηρβ πηδηςοηρα ἴῃ {Ππ6 σονοηδηί.---9 6, Τῆδι 
ἢ6 5ῃοι ἃ δ6 {Π6 Δ {Π6Γ οὗἉ 411 6! θυ β οὐ ΘΥΘΓῪ δαρ6, 
8η4 (ἢδὺ βυςῖ, Ὀγ νἱτίιθ οὗ (Ποῖ Βείηρ Αργδβάπι 
8664, 8}14}] τοοθῖνα 8}} (86 Ὀ] βϑϑίηρβ ργοιῃβϑε ἴο- ἢ πι. 
δηἀ (ο Πὶ8 8664, Ὀγ (Δ. “ΤΠῃυ8 (4448 Μβοκη.) 
[ὴ6 ΑΡοβι16᾽5 γθδϑοῃϊηρβ ἔγοτῃ {818 ἰοχί ἴο ρονα [86 
(|6 οὗ τ[η8 ρίοιιϑ Οὐοημέξέθο ἴὸ {π6 1ηῃοσιίϑησθ, 86 
ὈΠΒΏΒΘΓΑΌΪα.᾽" Ἄς ν ἤὲ ἢ 
. 17. κατέναντι οὗ ἐπίστευσε Θεοῦ. Οὐ: 6 οχϑοῦ 
56Ώ86 ΄ οὗἩἨ [8686 ψοΓά8β (οιῃτηθηξβίοῦβ σα ποί ἀρτγεαῇ; 
ΤΠ αἰ ΟΪΥ ταβίβ. ἢ κατέναντι, Μ᾽ Ιοἢ 18 δυβοθρ- 
{016 οὗ πιοτὸ ἤδη ομ6 5ἰσηϊβοδίοη ποί πη ΠΆ0 16 0 
1ὴ6 σοπίαχί, Ὠογ ᾿ΠΔΡΡ]ΙοΔΌΪ6 ἴο [Π6 800)6ει. [Ρᾶ888 
ὃγ {{πθ ἱπιογρτγρίδεοη οὗ ατοί. 48 θαίηρ ἴοο νἱοϊδηΐ ὑο 
Ρσ δαιηϊτ64, δηά ᾿πήθὸα 88. ἀθηθοθϑϑασν. ΟΠ 6.8. 
δηἀ Κορρε ἰᾶνϑ μοί ργοροβϑϑά πϑνν ἰῃςογργαίβι! 08 
οἵ κατέναντι. Βυΐ οὗ {Π686, 1Π6 οὔς 18 ἀπϑυρρογίοά 
ΡΥ υβᾶρα, δηἀ (86 οἱδον 18 ἴοο ργβϑοδγίουϑ ίο 6 τε ϑὰ 
0. ἜΠΟΓΘ 18. ΒΌΓοΪν πῸ γθᾶϑοῃ 10 ἀονί δία ἔγοη (ἢ 
φοπη θη Οἠ6 οΟγ 51, ἐπ ἐἠδ ργϑδθηοο οὐ, ἐπ ἐδο δἱρἠξέ οἵ, 
ψΒος γῖ9145. δὰ Βα χοΘρ Ομ ]6 856856, δη 18 ϑ0- 
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Ρογίοάἁ ΕΥ̓͂ {πῸ δηποίθπέ νεγϑίοῃβ, δη βοπ Βαδίδογδ᾽ 
δηά (οιπιπηρηίδίοσθ. 80 (Βουϊηθη., νῆο ΟΧρ δἰ 8 1{, 
ἐνώπιον, εἰς πρόσωπον Θεοῦ. ΤὨ]8 ἰηἰογρτγοίδιιοη ΤΟΙ 
[48 οχδιῃϊηθα ἴῃ σοπιραγίβοη τ 1{{Π| βανογαὶ οἴμογϑ {πδὲ 
Βανα Ὀδθθῃ Ῥγοροβϑά ; δῃὰ (88 γϑϑυ}ῖ 18, {Π8ὲ ἢ ἀε- 
(ογηιη68 1 ἴο Ὀ6 ἔλΓ ργοίθγα! 6, 85 ὑδίηρ {Π6 δ᾽ ρ  6δὲ 
δη τηοβὲ δοσοιηπιοάαίοα ἴο {6 Βοορο οὗὨ [6 ρα58δρθ. 
Ολγρζον, ἴοο, ββροῦβεβ [86 σοτηηοη ἱπέογρτγθίδιοη : 
δηά, ἴῃ 1ΠΠπ|ϑἰγαϊίοη οὗ 1πΠ6 ρϑββαᾶρο, ἰδαγβ ἄονῃ {Π6 
[ΟἸ]ονσίηρ; οοπδίγιοιου : κατέναντι, οὗ ἐπίστευσε, Θεοῦ, 
τοῦ ϑωοποιοῦντος. ΤἼΘ οὗ 19, ὈΥ 4 υδι14] ΙἀἸοιῃ, Ρμὰϊ 
ἴον ὦ ΤΤῇ6 86η8β6, {ῃ6ῃ, ἰ8 {Π18: ““ψῆο (1. 6. ΑῦΓα- 
Π8π|) ἰ5 {π6 δίῃ οἵ υ8 4}}, θδίογο, οἵ ἴῃ 6 βίρῃὲ οὗ 
{πὶ αοἄ οἡ ψἤοπι 6 Ὀο]ανοα." 

17. τοῦ δωοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς, καὶ καλοῦντος τὰ μὴ 
ὄντα εἷς ὄντα. ΤΠο86 νογάβ δάιπὶξ οὗ ποσὰ {Π8 ἢ ΟἿ 6 
Ἰηἰογργοίδιιοη. ϑοῖηθ ΕδίῃοΓ8 δη δησίθηΐ (ΟΠ Ππ]θη- 
(δίοτϑ υῃηἀετβίδηά ἰΠ6πὶ οὗὨἍ [Π6 νέκρωσις οὗ ΑὈτΑ δα 
δη ϑαγδῇ, τηϑηςοηθά 1 νοσ. 190. : 1. 6. υῃῆίηθβα ἴο 
{π6 ρον Γ οὗ ρῥτγοογοδίίοῃ, [ῃ6 φυ!οκοηϊηρ οὗἩ νος, 
ΜᾺ οὔδβοσνοϑβ, 18 δι Ὁ] δι σαὶ οὗἩ [ῃ6 τοϑυγγοοιίοη 
δῇεσ ἀθαί. Απά {18 Ἰπϊθγργοίδιίίοη 18 Ιθαγη Θά Υ 
Βυρρογιοά Ὀγ (το 8 δηὰ Οτοῖ., ἢ 0886 γοϑϑοηίηρ, 
Βονανοῦ, 866 Π18 ἢΟΐ ΥΟΙῪ σοην] οϊηρ, θοίηρ ἀσβεϊυξα 
οὗ δὴν ρτγοοῦ ἴγοιῃ ἴΠ8 Νον Τοβίδπθηϊ : ὩΘΙΓΠΟΓ 18 
{Π6 8686 ΨΘΓῪ 51140]16.{ 61) 1688 θη 80]6 18 {ἢ 6 ἰη- 
(ογργοίδίίοη οὐ βοπὶα Βδίϊογα δηὰ τηοάθγῃ (οιηπθη- 
ἰδίουβ, ὙΠῸ ἴ8Κ6 ϑωοπ. ἰΏ ἃ ΙὩΟΓΑΪ 86η86; ὙΠΙΓΟΝ [5 
ΨΘΟΓῪ Παγβὶ!, δὰ [{||6 ἀοσοτάδης ψηἶ [Π6 τον 8 [0]- 
Ιονίηρσ. ΤΠ πηοβί γϑιίοηδὶ, 8:Π|ρ0]6, Δη4 88 {|8[Ἀ 6! Ό ΓῪ 
1 οΓΡγοίδ 00 18 ἰῃδί οὗ ἔπο86 (ομητηθδηϊδίογβ, ἢ, 
8ἃ8 Τἠροάἀογοί, οϊΪοίυ8, Βαγοι, Εδβίιι5, ϑοῇ]θυ5.. Ηο- 
Β6ΏΠ1., .45ρ18, Δηά Κορρα, ἰαΚα {πΠ6 δχργδββίοῃ ἴῃ 15 
ῬΠγβῖοα] β6η88δ. ἀπά {πουρῆ ἰἤθγθ 18 ὈγΟῦΘΡΙΥ 8 
Τοίθγθησα ἰο [ῃ6 Ῥδγί οι δῦ ὄχ ρ]α οὗ ΑΡγδῇῃδπι 8 
ἰγυϑύ 1 Γοβρϑοΐ ἴο ἢ 8 βοὴ 8886, γοῖ {Π686 ἔνο οἰδιι565 
8660} (0 Ὀ6 πιοδῃηΐ ἴο Θχργθββ [δ᾽ Οπηηἱροίθησο οἔἔ 
αοα ΡΥ͂ εΧαπιρ]68 οὗ ψῇηδὶ σψοῦα τπουρσῶϊ ποϑὲ ἴο 
τοαυτ6 οἵηηϊροίθποθ. Ἱπάθρά, Μδοκη., ψῆο δ0]γ 
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ΒΌρΡοτγί5 6 γε ἱπίογργοίδιοη,"Ἐ γοῖ δάπι8 {{|ῖ 
1Π6 βεσοηά οἶδι)86 τῇδ 6 ἰάθη οἵ {Ππ6 ογοδίίοη οὗ 
(Π6 υηΐνοῖβ6. Βυΐ 1 {Π18 ]α(ἴογ Ὀ6 υπάοτγβίοοά ἴῃ ἃ 
ΡῬὨΠγϑῖοϑὶ 56η86, 80, 16 βΒῃουά βθϑιη, ταυϑῦ {Π 6 [ὈΓΠΊΘΓ. 
Απὰ {Π18 5686 18 Δ0}|Υ τηδὶ πίδιηθα Ὀγ ΕἾδπογ, ὕδγρζΖον, 
δηὰ μοοβηογ, δὰ δἀορίοεἀὰ ὃγ 1)οαάγιἀγο. ΓἤαΥ 
Τοίοσ ἰο 18. 48, 12. Οὐβγρζον, ἴοο, οἰ68᾽ ῬΏ1]1ο, 608 ο. 
(οη {δ ογραϊίοη οὗ (πΠ6 νοῦ ἀ ) ᾿Εκ τοῦ μὴ ὄντος εἷς. 
τὸ εἶναι; τὸ τελειότατον ἔργον τὸν κόσμον ἀνέφηνε" ὃς 728 8. 
τὰ γὰρ μὴ ὄντα ἐκαλεσεν εἰς τὸ εἶναι, τάξιν ἐξ ἀταξίας, 
καὶ ἐξ ἀποίων ποιότητας, καὶ ἐξ ἀνομοίων ὁμοιότητας, καὶ 
ἐξ ἑτεροτήτων ταυτότητας, καὶ ἐξ ἀκοινωτήτων καὶ ἀναρ- 
μόστων κοινωνίας καὶ ἁρμονίας, καὶ ἐκ μὲν ἀνισότητος ἱσό- 
τημα, ἐκ δὲ σκότους φώς ἐργασάμενος. ΤιΟΘΒΏΘΓ, ἴοο, 
88 Βανϑγδὶ ρῥδββᾶρδβ ἴγοπη Ῥῇϊο. Αμα δοποεσίέϊρ. 
οἰῖε8 Μίομαὶϊ Ψορῇῃὶ δὰ ἴδηθβ. 1, 1. θυβ ογϑανι 
οοἰυη οἱ ἰογγαη ΜΝ ὩΣ 6Χ Ὠ1Π1106. Νδιη βιρηϊ- 
στο βι βδας (818 6ϑί, υἱ ἀδηοίοίς γϑ ρίδῃὸ πονδίηι 
ἴδοογο, δ ΤΝ ΠΝ, 11 υἱὐ ἐρτααϊδίιγ ἐξ οὐκ ὄντων 
δά ὄντα, εἴ ἤδί Δ]]αυἱά. Απά 6 σοπιρᾶγθβ ὦ Μδϑος. 
γ, 828. νιΐογα Οοά 15 βα:ἃ ἰο ἢανα τηδά468 81] {Πηρ8 ἐξ 
οὐκ ὄντων. ΕἸΒΠΘΙ Οὔϑογνϑβϑ [Πδὲ καλεῖν Π6ΓΘ ΘΧΌΓΟΒ8685 
υἱγέμέεηι οἰἠοαςὶδδίπιω υοἰμηΐαξῖς, ργαδεοηέξίαηι οἰδίεπαϊ 
οπιπῖα, φῦ απέθ πορ οχέϊἑουμηξδ. Απὰα ἢδ γϑίει τὸ 
15. 48, 12. Ῥ5. 88,9. Κορρο, ᾿παφεεάᾺ, οὈ]οοῖβ {ἢαΐ 
(Π18 ψου]ά γϑαυῖγα εἰς τὸ εἶναι : Ὀαΐ, σοπδιάσγηρ {Π6΄ 
ἸΤΘΡΌΪΑΓ βέγἷθ οὗ [Π6 Αροβεῖίθ, (8 οδ)]θοϊΐοη ἀο68 
ῃοί βθϑιὴ ΨΜ6)}} ἑουηαρά. Αἱ ᾿ϑαϑί, βδυθσυ οὔθ Ψ1}}, 1 
6] νο, το {π6 Ιηἰοτγργοίδιοη ἱπ φαυσδϑίίοη ἴο (Παὲ 
ΡΙοΟροβοά ὈγῪ Κορρθ διηβεῖῖ, ψο σοηδβίθγβ (ἢ 8 
ΡΒ ΓΔΒΘΟΪΟΡῪ 88 8 ἀθϑβογρίίοη οὗ (οα΄ πηδ)θβίυ, ἀγα 

Ὁ “4 ΑΒγδῃδ (8678 ἢ) δε ανοὰ ὑπαὶ Οοά οου]ὰ τηδα α]ΐτα ᾿νΐ8 
ἀεδά Βοάγ, 80 85 ἴο εῃδῦ]6 ἢΐπι ἴο θαρεῖ ἃ δοὴ ΟΥ̓ ϑαγϑῇ, δνϑη ἴῃ {μ6 
πἰμεϊϊοῖ ἢ γεαν οὗἁὨ ΒΕΓ δρῈ ; διὰ {Πᾶῖ ποῖνν"  Πϑἰδηάίηρ, Πα δὰ πα ἢ 
ΟὨΠ ἀνε ὈΥ Πο ἰῃ ἢ ἀδγδ οὔ [Πεὶγ ρτεαῖοβδί γουϊῃ δηὰ δβδίγθηριῃ. Ηθ 
Ὀε]ανοὰ 4150 ἴμαὶ Θοά νναβ δῦ]ε ἴο Ὀγίηρ; (6 ἰἀοἰαῖγουβ. Οοπ11}68 ἴο 
Κηονν δπὰ νυόσβδΐρ ἴπ6 ἴγσυε Οοά, ἴῃ διιον ΠΌΤ ΘΓΒ 85 ἴο τη Κα ΑὈιδ- 
δᾶτ [ἢ6 δῖ ΠΕΡ οὗ ἃ ΨΈΓῪ Πυμηεγου βρί γἰἴυ8] ϑεθὰ, Ναυ, πα θοϊϊενοα 
τθαῖ ἀΙΠπουρἢ 1888. πδὰ Ὀδοη Ὀυτγηῖ ου {πε 4]1Ὧγ, αοαά νου]. γαΐβα 
ἰη ἴο ἴα ἀραΐῃ. ὅς} οχϑϊἰο ποίΐοπϑ π8α 115 οἰΐοῦ οὗὨ θ6] ον ο ἢ 
δοαυΐγεά, οὗ ἴῃε ροισεγ απὰ βαιἐἠ[μίπεες 9} Οοα." 
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ἥοαν (τ ἄϊγίῃε ἀοιογοιπδιίοη οὐ εἶπε βίφξθ οἱ 5:61: 
Ὠοίογα τὨοἷς οχιϑίθηρο, δρα ἴγομι [ἢ 6 ΓΟϑΌΓΓΘΟΙ ΘΙ. Γ᾿ 
ΤΠ ΛΏ41}1}γ, ΟΠ Γ8 ἴα κα {π6 νοῦ καλεῖν ἴῃ 105 πιογα Ὀδυϑῖ 
Δ6Ώ86, Δη ΒυΡΡΙΥ 1Π6 61} ρ8ϊ5 Ὀγ ἔθκη---ὐια ἴπῷ πο. 
ἐΐον οὗ, οὐ οἠοοδίης (ἴο (86 ᾽οδβδίηρο οὗ {πὸ Αδγα- 
᾿ς σονο ΠΔΠ1) ΡΘΟΡΒΪς (παῖ ἅτ μοῖ, ἃ5 {ΠΟῪ ΨΕΓΡ 37. 
8] υὐΐης [ο ““ Αὐτγαμαπιδ θοίπρ πιρβάε 186 ἐβι{οῖ οὗ 
ΏΒΩΥ ΠδιοΣ 8 ψεέ νηϑαγΉ," δηὰ δἱ {Π86 β8:η6 {{πὶ6 88- 
ΔΓΕ Πρ [Π6 βυτο ζἸΒηθης οὐ ("ο4᾽ 8 ῥγοιρίβρ.. Βυϊΐ 
(8 Β66ΠῚ8 ὈΓΘΟΔΓΙΟΙΒ ; 38 (ἢς οἢ Πρ 5ὶ5 15 Ὡπαυ τ Ποῦ ζεὰς 

Ικ ἰ5 τοιασκοά ὈὉγν ΤΠΘοΟρΡἢΥ!. 46. τμοα. (παῖ τἢο 
ἈΑΡοβε18 ἄοθβ ποῖ βᾶγ σαράγοντος Ὀιὺὶ καλοῦντον : ΒΠΕΙΥῪ 
ΟὈβογνίηρ {παῖ αδ ἰτ 18 ΘΩΒΥ ἔογ τπιῷ ἰο ς4}} ἰῃοβο {πη 6 
Ὠϊο ἢ α»6 ἴῃ Θχἰϑίθηςθ, 80 ΘΔΒΥ 18 11 ἴον (ὐοά [ὁ Ὀγηρ 

ἱπίο Βοϊηρ τπο86 {πὶ ηρ8 ἩΠΙΟἢ 8ΓΘ ποέ. 
18. ὃς παρ᾽ ἐλπίδα ἐπ᾿ ἐλπίδι ἐκίστευξεν. ἩρκτΓο νὸ 

ἴἱδνα δὴ εἰδθβδηὶ Ὀχγιίηογοι ; ἃ ἤριιγα ποῖ υηΐγραμοηξ 
ἴῃ δι. Ῥαυ]. Οὐ,τοῖ. σοπηραγοβ ἴπ6 8365 ἑπδρογαία οὗ 
τς 1,ἰΐη8. ΤΠ6 ρῇγαβϑθ παρ᾽ ἐλπίδα οἴξδη οοςυγξ ἴῃ 
(ῃς (ΟἸαϑ8ῖς 8] τυ7ιέθγβ ; θὰ 10 βρη! ῆθβ ταῖβοσ δεψοπά 
ΒΟΡ6 {Πδῃ εοηέγατῳ ἰ0 ὮΟΡΘ, 85 11 18 66 γοῃάργρα ΟΥ̓ 
τῇς Ψυϊμ. δῃὰ βοΐῆᾳ Οοτημοηίδίοστθ. ᾿Επ᾿ ἐλπίδι 18 
φροπϑιἀογοά ὈΥ πιοβὶ τοοθηΐς (ὐοιηπιθηίδίοί 85 δ 
φανογθ!αὶ ρῆγαβα (ΠΠκ6 (06 ΗΘ. ΓΙῸΣ) βιχηϊ σις 
“εἶ φῇ ἦορε, οοηπαάρη ἐΐῳ ; ἃ8 ἴῃ Αςἰ8 4, 6. κατασκη" 
γῴσει ἐκ ἐλπίδι. ΟἸΘαγίυβ δηὰ οὗ, ἤονανοσ, ἰδ κ6 
11 ἴο πηθδη ἐΐς ἑδίηρ ργοηἰβεά. Ἐιϊΐ [818 158. Παγβῇ, 
8δη νψουϊὰ τοαυϊγα {ἢ 6 ἁγί!οἶθ. δΙΓΙΟΙΪΥ δροαΚΙηρ, 
δοῖηθ ρθη ἴνα 18 10 Ὀ6 υπάοιϑίοοί, 88 ἐπαγγελίας, 
Αηά 1 15 τ ΠΥ το γκοα Ὀγ τ(Π6 Εαῖποῖδ δηθὰ σεοκ 
(ὐοιηπγοηίδίοτς, {π8ΐ ἴῃ παρ᾽ ἐλπ΄. [ΘΓ 18 γείδγθησθ (0 
λωπιαη ὮΟΡα, δῃηἀ 1ῃ ἐπ᾽ ἐπλ. ἴο (8 ΠΟρ6 ἔγοιῃ δρονβ. 

Ηδετο Υεῖβ. 88 (6 [Ὁ] ρ Γαι τκ8. “ Αὔτὰ- 
᾿ιλπλ8 ΓΟρΓθοβοηΐδίυγ ἰδηαυδη) ἱπιᾶροὸ οἱ δχθιρἑδΥ 

ὩΠῸπι. (Οδηίαπη 85841118 ΟΠ ΠΙηΟ ἀοβρογαθδίιγ, Π6- 
αἀαπὶ αἱ ΡΘΓ ἴᾶπι Ρϑιιςο8 οἵ ἤυπλ1168, ορηϊο 8. ΟΙΏΏΙ 

᾿ ἃ Τῆϊδ ἀοθ8 ποῖ πη ΔΙΟΓΙΔΙΥ αἰ βθον ἔγοι ἢ ἰηἰεγργείδιίου οὗ Μδσὶς 
ἰαπά : ““ 0 ϑρεβακείῃ οὗ ἰπίπρϑ νυμίοῖ ἀο ηοΐ γεῖ εχὶβί, 85 1 {ἰνεῦ 
ἌΓΕΘ ΘΟΙΌΔΙΥ οχίβιϊηρ ᾿᾿᾿ Ὀθοδιδα 6 Κηοννδ ΠΟΥ Μ01}} οχίδί ἴῃ (μεὶσ 
ἄυς τη, πανὶηρ; ΔΙΓΕΔαῪ αεέοτγιπὶποὰ ἰμαὶ ἴΠ6Ὺ Ἃἠαί .᾽" ἊΣ 
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Ῥοϊοηιὰ οἱ ἀγίθ ῃμπμαπᾶ, οὐ πραγὸῖ, . δίανμ! εἰρσπίῇ- 
οδίοΓ, “6 πὲ88 8 ̓ βὺ Μοϑὶβ 6886 Γαδ; 60 ΘΜ φοΓ- 
γὶοῖθυ8 ᾿ππθηΐ6 Π6ΓῚ 90 μοίφθΓγαϊ, υἱ 8 ]πἀ γραία 
Ρίθηάυηι δα ἀυσογοηίυ.". ; “ΝΣ 

18. εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα. ΤὨς886 Μογά ας 
.νλ8 υπάογβίοοή σρνμαίίέεν, ἰ. 6. “" 8ὸ ἴπ8: 1 δβαρρεηβά 
ἰἰδὶ Βα ψ85. Βυ [π6 μεϑύ [πξρυργθίθγβ, δησίοῃῦ 8ηἀ 
πιά οΓΠ, ΔΓ6 αργερᾷ (Παὶ (Π6 } πγυδί 6 ἰδίκθη ἀδοίαγα: 
ἐϊσοῖν, δηα θ6 οἸοθοὶν υηϊοά “ἢ ἐπίστευε, Β0 88 [0 
ϑῃΒν. ἰο [ἢ6 ΗοΡ. ΓΤ ῬΏΝΙ, ροϊηρ ἔρος λα ΓαἰυΓα 
εἰς τὸ (τοῦ ὥστε) γεγήσεσῆαι αὐτὸν, ““ Ὀ6]Θνεά {Πδ8ὲ 86 
βου α Βθοοιηθ.᾽" ᾿ 

18. κατὰ τὸ εἰρημένον" Οὕτως ἔσται τὸ. σπέρμα σου, 
τΕ ΘΟ ΟΓΙΏΔΌΪΥ [0 [86 ἀβϑθαγβηοθ μ6 δὰ τοοοὶνρά, 30 
ΒΏ41}, ὅζο., 1.6. 80 Ὠυπηοτουϑ ΒΠ4}} [Ὦγ β6θα ὉθΘ, νἱΖ. 
Ω5 ἐδα δίαγϑ; ὙΠΟ 18 10 θ6 Βῃρρ)]1εα ἔγοιῃ {Π6 σρη- 
ἰοχί, [1.8π| βυγργίβδα {μα Με. Τυποσ βμου]ά. 908} 
ἐπ|8 δὴ πηρογέεςϊ εἰἰδίοη. Τῃδ ψοΓὰδ 8.6 Ἰυδί 88 
{ΠΥ βϑἰδηὰ ἴῃ {886 ραββᾶρε οὗ (δῃ 68,8: ΠΟΙ ἃΣΘ ἘΠ6ΥῪ 
1678 ᾿τηρογίδος, βίῃοθ [ΠΥ ὙΟΓΘ ΒρΡΟΚθη δεικτικῶς, 
ΤὮιυ8 8 δοίϊοη οἴἶθη ΒΡ ]168 1ῃ6 ρας οὐ ψογάβ. 

ΤΠΘορηγϊδςί {πίη κ8 (Π 15 18 πιθδηΐ 88 ἃ σοπῆγη,ίρα 
οἵ (ῃ6 Ρῥγϑοθαϊῃρ. . : 

19, μὴ ἀσθενήσας τῇ πίστει. ΤῊ, πΚα οὐ διεκρίδη 
ἴῃ νοῦ. 90. ἰ8 8η οἰορδηί ηιρίοβὲβ ἴο τ “" δίσοῃρ 18 (δι ἢ." 

19. οὐ κατενόησε τὸ ἑαυτοῦ αῴώμοι ἤδη νενεκρωμένον. 
δε Οδῃ, 17, 17. ϑοῃε Μ58., Υ ϑρβίοῃβ, δῃά δι όκε, 
οὐχί {π6 οὐ, ψΒΙΟἢ 18 τοβαγάθα ὈΥῪ ΚΟΡΡΘ 88 τὰν 
ἀυημάδης. Βυΐ {π6 ΤΑῦγαγι! δηά {πῃ6 Οοιμτηδηίδίοσγ 
ΆΓΟ ἀεδοοϊναά ; δηά ἰηΐο {18 τηϊβίακϑ {ΠΥ [6]}, Ὁ. ποῖ 
βἰξοηάϊηρ ἰο {Π6 1ἀἸοιηδίςΑ] 86 οἵ κατενόησεν, ΨὨὶσΝ 
18 Ἅ6}} Ἔχ ργθββοὰ ὃν (γ} 08, “ τας! οηθῖ ποῦ Βαδυϊ," 
δῖ 88. γ7Ὺὰ 880, ἀϊα ποί πα οὐ γεραγά. Απὰά {18 
ΔΒ Β66ὴ ὈΥ ΤΒΘΟΡὮΥ].. ψῆο ΕΧρἶδίη8, ἀπέβλεψεν, 
δηᾷ Εδβευβ, γῆο τρη 6 Γ8 1, “ σοῃϑί ογρα ἢοΐ 80.885 (0 
ἠϊδίγιιϑι." ΚΚατενόσησε, 88γ8 Οτοί., ἀοποίθβ ρόγθια- 
ῃρῃέ αἀρέϊοῃ, 48 ϑοϊῃηθ. 1168 3.9, δηά (ἢ}}8 ΝΟΥ Ψψοσά [ἢ 
ἩδΘὉ. 8.1. Οτο 8 ψν6}} ρδγαμῆγαβθβ {Ππ18: ““ (15 
ἀϊά ποῖ πῃ ἰῃ6 688. ἀἰϑίυσγ Πὶ8. ἔδ! (ἢ ἴῃ τἢ6 ἀΐν!πο 
Ῥιίθῃῃιϊδο." ,-" ον 
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- 1θ. τὸ ἕαυτου σῶμα ἤδη νενεκ φῖσε » “ ἱπορίδπι δὰ 
οογοδηάπ.᾽ ἴΙὴ (6 υ86 ὁδι 6 [ΘΓΠῚ ἐῤόμα ΤΏΔΥ 

6 Τοοορηϊζοά {π6 υϑυδὶ πιοάοδίγ οἵ ἐπ6 Αροβίὶο, 
ἢ οἢ 1 δὰ θαοη ψ6}} 16 τὴ6 (ὐοπιιηθηϊδίογβ ᾿δὰ 
ἐμ δίοὰ, (ῸΓ ἄδγα δββυσοα νυ {πογα 185 ὯῸ ποοὰ οὗ δη 
Αἰ αΐριιβ, ἴος ἃ δαυιδ ταὶρὴϊ βευϊηοο. ΟἿ 16 5686 
γγωριογέμμα, οὗ πῃ σὴ (6 (οπιηθηίδίοῦβ {ΓΗ δ. ΠΟ 
ἱῃδίδησθ, {πο γα 18 8 δχϑηιρὶα ἰῃ “Ζοβερῇ, 466, 48. 
παφεθῆναι, καὶ πᾶν ἐν αὐτῷ νεκρωθῆναι τὸ σῶμα ὑπὸ τῶν 
λύγων ἐποίησε. ἴϊ 8 οὗὨἨ πιογα ᾿πῃρογίδῃςσθ, ΠΟΜΘΨΟΓ, 
ἴο ἰῆαυγα μον [Ἀγ (Π18 οδῃ δ σοῃδίβίθης Ὑὑἢ {(Π|6 
ὕαοεί, ἰῃδὲ ἔογιγ γοᾶτβ δίϊεγ, Αὔγαμδπὶ δά βἰχ οἰ] άγθη 
Ὀγ Καοιυγδῇ. ϑοτις “8Υ {86 (ΘΓ 18 ἴο Ὀ6 υπἀεγοίὀοά 
ψ ἢ τοΐογθηοα ἴο ϑαγαΐ ΟοὨΪγ. Βυΐ {Π18 18 σΟΠΙΓΑΓΥ 
ἴο [6 ψνογάϑ9 οὗ {Π|Ὸ Αροϑέϊε, δηα οὗ ὅδφη. 17, 17. 18, 
12, Αἶονγ 8]}, 88 ΒΌΥ δηὰ Μδοκη. οὔϑογνο, {}}}8 
ἄοοθβ ποῖ ᾿ἰηνδιἀδία (Π6 ΑΡοβι]θ᾽᾿ Β 8586 ΓΈ ] 0 : [ῸΓ 85 
ΑΡταδδπι ΒΒ ὈοΩῪ πδὰ Ὀδθη σοπονγθα ΌὈΥ τ γᾶοὶα (88 
Ὑ58 ΘΆΓΑΠ 5, Ηοῦ. 11,.11.), 10 ογάδγ ἰο {Π6 ργοοῖθα- 
(Ἰοη οἵ 1868ς, 1{ πηὶρης ῥγδβογνα 118 νρουγ Ἰοηρ δῇϊογ- 
ψατάβ. Αηὰ 1 {Π6 βαπηθ ᾿Ἰρἢξ {Π6 τηδίζον 18 γίενϑα 
Ὁγ Κορρθ. Αβ ἴο βυρροβίηρ, νι ΗδΔϊοῖ, οα (6 
Ρδββᾶρα οὗ Ηδθρ., ἐμαὶ τπ6 δοοουπί οὗ Καοίυγαἢ᾽ 5 ςἢ}}}" 
ἄγῃ 18 ρίνοθη ομέ οὗ" ἐδθ οὐγοποίοριοαί ογάϊεγ'., τἢ}}8 
86 6Π18 ἴ00 ΓγυΟἢ 4 θεὸς ἀπὸ μηχανῆς, ΟΥ Δἢ ἀτρυπιρηΐ 
““χῃδάδ ἔογ ἰ6 ποῃσο.᾿" 

20. εἰς δὲ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Θεοῦ οὐ διεκρίθη τῇ 
ἀπιστίᾳ. ΤΠΘ ΡΒΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 18 ἤΟΓΘ β:Γοηρὶν Ηε]]6- 
πἰβίςαὶ, δηα {ῃογοίογα τιιϑὲ ἢοῦ Ὀ6 ᾿πιεγργοίθα δήοῦ 
τ(ἢς υϑᾶρὸ οὗ [η6 (Ἰαββιςαὶ ψσιῖογβ.Ό Οἱ {Π|18 στουηά, 
Ι σδῃηηοῖ δρργονϑ οὗ Π6 ἀδνϊδίίοη ἴγοπὶ ΘΓ σοτηιποῇ 
ψογβίοῃ, Ἰηϊγοάυςοα ἴτομῃ Εγαδιηιϑ, Ρ. Μοηΐ, ΡΙ5Βοϑῖ., 
δηά Τοϊείυ8, ὈΥ Ὠοάήάνγ. ἀπά Μδοκηῖρῆί, νὶζ. ““οὉ- 
)εοιοα ποῖ ἰο, ἀϊϑρυίοα ποί ἀραἰηϑι.᾽ Τῆδί διακρί- 
γεσθαι βοτηθίϊτηθ8 ἢ88 (δαί 8686, 1 ρσταηῖ: δυΐ ἰΐ 
νοῦ σοαυΐγα, ποί εἰς, θυϊ πρὸς. ΕῸΓΣ εἰς 18 ΝΟΓΥ͂ 
ΤΆΓΟΪΥ υδοά ἴῃ [η6 β86η86 οὗ οοπέγζα : δῃὰ δνϑῆ (86 
ΘΧϑιρ 85 δαπηιυορα ἴτοπι Μαίί. 18, 21. δὰ 1Κ6 12, 
10. ἅἃγα ποῖ ἘΠΕ ΆΡΙΟΙΣ ΤῊ Β68. Ιηἰογρτγοίθγ, θοιῃ 
ΔηοΙθηΐ (845 ΟἾγγβ., ΤΒοοργ]αςί, ΤΠδοάογοί, δὰ 
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ΕΕουπθη.) δηὰ τηοάθγῃ, σοποὺΓ ἰῃ ἰδ Κίηρ' διακρίνεσθαι 
Πογα ἴῃ {Π6 86η86 οὗ διστάϑειν, ἐνδοιάϑειν, ἠσεϊέαέο, 
ἀοιδέ. δὸ {(παὶ [6 ψοτγὰ 18. πο 1} τοπάθγθά 1ῃ οἷν 
σΟΠΠΟΏ νοΓβίοη δέασ ον. Απά ᾿πάσδρα εἰς, ἴῃ {{π 6. 
Β6η86 οὗ ἀαἕ, 18 ΨΘΙῪ ἴτεαυοηί. Βείογο τῇ ἀπιστίᾳ͵ 
ΒΙΡΡΙΥ ἐπὶ, ὃν, ἐπγοισῆ. | 

20. ἐνεδυναμώθη τῇ πίστει. Τθ ρῥαβδῖνα ἢδ5 ἤθσθ 
ἴπ6 ἔογοθ οὔ {6 Ηοῦτον ἨΠΏραΒοΙ, ἕος νιοὶ, ἱπ 
[δὲ ἰδηρυάᾶρε, Καὶ οὐ ΝΡ δὶ 15 οἴθη υδθὰ. Τῆι 
Β6η86 18. ““ ἤγιηνὶί 8686.) ΤὨΪΒ 18 ποΐ ἴο Ὀ6 υπάογ- 
βϑἰοοὐ 85 Ἔχοϊυϊηρ ἐδο δ) ιυῖπο αἰά. (Οτοῖ.) [{ 18 ποῖ, 
Βούαν σ, ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ [0 ΓΘΙ͂ΠΘ 80 πιο. Τῇ ρββϑῖνο. 
18. ἤΘΓΘ, 88 οἴθη, ἴο "6 ἰακθῃ ἴῃ ἃ γεἠεοέοα Β6η56. 

. 20. δοὺς δόξαν τῶ Θεῳ. Ιΐ 18 ψ6}} οὐδεγνθά ὉΥῪ 
Κορρο, ἐπα {ἢ ἔοτοα οὐ ἐῖ8 ρῆγαβο 18 δρραγϑηΐ ἔγοῖι 
ψἢδί [Ὁ]ΠΠ}οὐν8, πληροφορηθεὶς --- ποιῆσαι. Απάὰ δα Δ648, 
{πὶ ΔΩΥ͂ Οὔ6 ἰβ8 βαϊἃ ἰο ρίνθ ρίοτυ ἰο οά ψἢο 18 
δχοϊίβα ἴο ἀο ΟΥ βδῪ ΔΏΥ πίη ουξ οὗ τονϑγθῆςθ ἴο- 
νᾶγάβ αοά. (566 αἷἰδο ατοῖ.) ὙΒΘΟρΡὮΥ]. ψ6}} ὃχ- 
Ρἰ δ᾽ 8 : οὐκ ἀνθρωπίνοις πιστεύσας λογισμοῖδ, ἀλλ᾽ ἄξια 
τοῦ Θεοῦ δόξης αῦνης ἔγος. 

21. πληροφορηθεὶς, “ δειθέ [ΠΥ Ῥογϑυδαρα." 866 
ἴδ ποίβ οὔ [|Κ61,1. Μοκηιρῆς ᾿88 ἤθγα ἀοπθ 
ΨΓΟΏρ; ἴῃ ΟΠ] οσίηρ Εγδϑίαιβ δή Εβίϊυβ, νῆο (8 ΚΘ 
ἐπήγγελται ἴῃ 8 ρ48ϑῖνα δθῆ86.. ΑἹ] θῃ]ριιοηδά ρ:- 
Ἰοϊορ 88 οὗὁἨ [Π6 ργϑβϑθηΐ ἀδὺ ἅγθ δργϑϑὰ (δῖ. 11 τηιδβὲ 
αν 8η ἀοέϊυθ 86,86, 835 πεπόιηται, δῃἃ ΠΙΔΏΥ ΟΙΠΘΓ 
ψογήάβ. ὅθε Μαεί(". ατ. Ονσ. 

2. διὸ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, ἱΠοΓΟίΌΓΘ 
ἰϊ, ὅτο., νὶΖ. ἡ πίστις, αἰ ἐῆ. 80 ὙΠοοάογοί. 

28. οὐκ ἐγράφη δὲ δι αὐτὸν μόνον, ὅ. ἐ, [18 ψΕ]} 
τοειηδγκαα ὃὉγ ΤΠΘορἠγ]δοὶ, ἰμαΐ {118 18 Δ ΒΏΒΨΟΙ [0 
8 ἰδοϊῦ οδ]θοῖίου, 4. ἀ. : ““τιῇιδΐ 18 (ῃδί ἴο ..8 ἢ"------ 
“« Μυοῆ: ἰἴ ψ88 νχιϊτθη ἡ ΟἿ ἀσοομηΐ, 80 (δαί να 
ΔΏΔΥ οὐίδίη ἰἢ6 ᾿Κ6 1υϑδοδίοη 1 γα παν 8 {κα 
αι." Δι αὐτὸν ἰΒ ἢοΐ ὈΘΓΒΡΙΠΙΠΟΊΒΙΥ τοηογεα “ ἔοὸσ 
ἢϊ8 588Κ6.᾽ [Ι{ βἰρη!ῇθθ, “ [ῸΓ δῆγ {Πῖηρ' ῬΘΙΓΒΟΠΔ] ἴο 
δίῃ, 45 ἴο τοοογά [18 τηϑῦιῖ, ΟΥ [ῸΓ ἢ]8 ργδαῖϑβθ. ΤΏ6 
ΒΔΙῺ6 βοηςπηρηΐ ἰ5 ἰοιιηά ἰἱῃ Βογοβοῃι ΚΕ. 40, 8. 



4η4 ΒΌΜΑΝϑ, ΟΗΆΑΡ. ἔν. 

(εἰιοἀ γ-  οἴ8.) Οιυὐςαυϊᾷ 8β8ογρίιμδι, οϑὲ ἀθ Αδτα: 
ον, βοαγιρίιηι δδέ ἀ6 118 6}118. 

- 94. δι' ἡμᾶς, ““ ἴον ΟΌΓ 588 Κ68,᾿ 1. 6. (δὶ ὈΥ ἢ)}5 οχ- 
δορὶ 6 πὶ ρῶς Ἰοάγη (Π6 νάϊ οὗἉ ἰλ1ἢ ἢ οΟΡί δια 
)υδειβοδίο δά {πὸ ίανουγ οὗ Οοά. δὸ Ῥᾷῖϊο Ρ. 8560 
Β. (εἰϊ6ἀ ὈγΥ αγρΖον) Οὗτοι δὲ εἰσιν ἀνδρῶν οἱ ἀνεχ:- 
λήστως καὶ καλῶς βιώσαντες, ὡς τὰς ἀρετὰς ἐν ταῖς ἱερω- 
τάταις ἐστηλιτεῦσθαι γ ἧς συμβέβηκεν, οὐ πρὸς τὸν 
ἐκείνων ἔπαινον αὐτὸ μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῶν ἐντυγχά- 
γονταϑς προτρέψασθαι, καὶ ἐεὶ τὸν τῶν ὁμοίων ϑῆλον ἀγαγεῖν. 
, 44. εἰς μέλλει λογίδεσθαι. ΒΌΡΡΙΥ ἡ πίστις εἰς δι- 
κομοσογὴν. 

44. τοῖς πιστεύουσιν, ““ (0 τ1Ά5 Ὀ6]ΙΘνίηρ," 1. 6..ὄ Γ᾿ ᾿6 
ΒοΙονθ. 48 (οῦβογσνο Ὦγ. Μδοκη.) Αργδῃδιβ αι, 
«ἰοῦ ψγ͵Ὃὁ8 σουηίοα ἴο δῖ ἴον τἰηθοιβῆθ85 ἴῃ δΐ8 
ὉΠΟΙΓΟΙ ΠΟΙ 864 ϑἐδΐ6, σοηβὶϑι6α 1η [18 δοίηρ [ΠΥ μον- 
δυδλάος {μι δὶ (οὐ δα ῥτοηι86α σοῃοθγηϊηρ (ῃ6 
ΒΜΠΉΡΟΓ οὗ ἢ18 δβοθά, 6 νγὰ8 δῦϊΪ6 δηά νην ἴο Ρεῖ- 
ἔοτγτῃ ; δὸ ἔμ ἰδ Ποῖ Ψ1]1 6 σουῃίοη ἴοσ σιζῇ- 
ἘΘοιΒη688 ἴο πα πὶ ἢο ρα]ϊανο θη ἰδ ἴσια οὐ, ςοη- 
βἰβίβ ἰῃ (ῃοὶγ Βοίηρ {}γ. ρογβυδάδὰ ἰπδὶ ψμδὲ αοά 
δὰ ἀδοϊασοα δηὰ ργοιηιβοά, δἰἴθοσ Ὀγ {86 σὰς οὗ 
ὨΔΙΌΓΟ ΟΥΓ ὈΥ τανοίδίϊοπ, π6 18 4016 δηὰ νη πηρ 10 

τίογιω." ““ΤὭυϑ (8ϑαγ8 δα 48) νγ6 πηιιϑῖ ἰἢ 4} {πτηρ5 
Θἰῖανα 'π [Π6 ρονοῦ οἵ ἀοά, 85 Αὐγδῆδμι ἀϊά. Τῃ6 

ΤηδιΏ Οβ]θοΐ οὗἉ Λὲς 811 ν88, {παΐ ἴῃ ἢ18 δβ66α ((Βουρἢ 
ἢ8 ΠΟῪ ψ88 δρρδγθῃιν ἀ684)) 41} ἡδίΐοπϑ βῃοι!ὰ ὃ6 
Ὀ]Θββ6α ; δηά {Π|8 νν88 ἰγρίςαὶ οὗἉ (6 τπηδίη οδ)]ϑοί οὗ 
44" (α11ἢ, (ἢ6 γταϑυγγθοίίοη οὗ (Ἰγιϑὲ ἔγουῃ (ἢ6 ἀραά.᾽" 

25. ὃς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν, “ νἢο 
ἐν85 ἀαἰ νογοᾶ (10 ἀθδι}}) " 23,07, 1. 6. 1ηὴ ογάθε ἴἰο 6δχ- 
Ρίδίβ, ουν οῇδηςθβ. "᾿Γἢ6886 ψογά8, (6 15 {Π]ΉΪΚ8. 
8δῖο δ ἰἀοά, ἴγοιῃ [6 4ϑβοοίϊδίϊρῃ οἵ ἰ4645 ἴῃ (6 ψοτγὰ 

Ὅν. Αῃηά βιιοἢ γοβοοίίοηθ, Κορρα ορβοῖνοϑϑ, (ἢ 
Ρίουβ (θοἰηρ8 οὗὨ ἴΠ6 Αροβιὶα οἴϊθη ἰϑδὰ ῃίμ ἴο ἰη- 
ττοάσο6. Βυῖ Ἰῃ {{]18 [ἢ6Γ6 866 Π|8 βοιῃθίπιηρ 60 Γ6- 
βΒηρὰ δῃὰ λγ-οἰο θα. ΓΘ Ὀεδβὲ δοοουηῖ οὗ (π6 ςου- 

Ἢ πὶ Ογοῖ. (ὨΐηΚε ΤΠογα 18 ΠοΓα ἃ γοίογεηςς ἴο 15, 83, 6, Κύρωος παρέ- 
δωκε αὑτὸν ταῖς ἁμάρτιαις ἡμῶν. : : " 



ἋἝ ΞΕ: ο.ὕ. 

δι. ἡ ἜΝ τι ν Ἔ 

ἘΟΜΑΝΒ, ΟΗᾺΑΡ, Ιν. , 404 

ὩΘΟΙΟΏ 18 (πὶ σίνεη Ὀγ ΤΠΕοορὮγν., ψ ὨΙΟὮ 18 848 [ο]- 
ἴονν8: “1 γοῦ ἀουδί" σι γου σδη 6 ᾿μπ8{1ΗΏ64, Γ6- 
Β6οῖ οη΄ Ψ6808 ῆο παῖ αβῃθα δυΝΥ ὙΟῸΓ δϊ8, Ν᾽ ὮΟ 
ἀϊοά, οί ἔογ 8 οὐνῆὴ δῆ, θθϊ 1ῸΓ (ἢ 581η8 οὗ ἴἢ6 
ψο ], δηὰ πιο Ὀοίἢ ἀἰοα δηα γοβὲ δρδίη, (ὁ ἀβίνοσ 
1.8 ἔγσιῃ βίῃ δηὰ ὥδκο ὺὰ Ἰυϑ{1|66 6." ΥὙΝγοἰδίοίη ἢοΓα 
Γοίδιβ ἰο ΕρΠ68. 1,7. 9, δ. δ, ὦ. (οἸ.1, 14, 40, 91], 
ἃ Φῷ. 1 Ια. 2,6. ΤΙ. 9,14. 1 9Ψ2οἢ. 1,7. ὦ, . 1 
Ρεοι, 4, 14. Βοιῃ. ὅ, θ. 

46. ἡγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν. ΓΘ (οτηπιοηία- 
ἴοΓβ σδηποῦ δρτθα ῃρίοΓ διὰ 18. (0 06 ἰἀκΚθη 1η {ἢ 6 
88 16 5686 ΟΥ ΠοΟΐ, ἰῃ [ἢ 686 ἔννο οΟΙα868. Μδηγν {δ|η}ς 
[πηι (Ὠουρῇ (Π6 Αροβίῖδ 85 0.864 {ἢ 8 88π|6 ρσβροϑί- 
ΠΙοΩ (οη δἪοοοιιηΐ οὗ [Π6 Ῥάᾶγα}] 6} 181}, γαῖ 16 τηυδί 8 
τοοάϊ!δεα δοσοτάϊηρ ἴο {ῃ6 παΐυγα οὗ {Π6 ὀυθ]θεεῖΐ, 
Δηά {ἢϊ18, ροὴ {16 ψΠΟ]6, ἰήνοϊνοβ ἢ 6 ἰθαϑὲ αἰ Π- 
ουϊίγ. εἰβίδθιη, Πού νΌσ, 8668 ὯῸ ΠΘΟΘΒΒΙ{Υ [Ὁ 40» 
ἴησ, 806. Αηᾷ Π6 οσρ αίη8 ἴἢ8: “ ΤΙδάϊ 8 680 1π 
τιογίοη ργορέδν ρϑοσϑδία ἠοβίγα, υἱ 1114 δχρίαγοῖ; οἱ 
ΓΟΒιιβοΙ[81118 Θϑύ ϑγορίθν 7051 Π σα θη) Ποβίγατῃ, οἱ 
1016 }]Πρεγϑλυ8 Ἔχρίδι!οηθπηὶ ἰδοΐίδη), οἱ νϑηΐϊδπὶ ἃ [260 
Ἰπηροίτδίδαν [1856. Οἱ {8 ροϊηΐ Μτ. οςκΚο δυᾷ 
Ὅν. Μαςοκοῖρῃι ἀγα δί ἰθϑϑθ, ᾿δδθ {Πεὶγ Ἰοῆρ δῃποίδ.- 
οη8. Α5 ἰο Με. 1 οςΚρ᾽8 ἡπέογρτοίαξίοη, τὰ ἰᾳ [09 
]Ἰοοβα ἴο ὑθ δάἀπιηεα: Βορῃ ᾿6 ἢ88 ΟΟΥΙΓΘΟΙΪΥ 
ΘΠΟΟΡὮ σοργοβοηΐθα {π6 πηοάδ ἢ ΜΙ Οἢ ΟἿΓ 7υ8ι1ῆς8- 
ἰἸοη 18:-οθίδιηθα. 19γ.. Μδοκηϊρῇῃῖξ, ᾿πάθϑα, ἰ8Κ68 ὃχ- 
σαρίϊοη δ ἢ8 ΠοΙΘ οὐ (6 βοοζὰ οὗ ἀοοσίγιπα; θὰ 
(ἢ6 οὐ]δοίΟοη 5θθπΒ ἑουπάθα οὨ βοὴ γϑῆπουθηςβ 
(οηάϊηρ ἴο {16 ρυτροβο, Ἔχοθρί [0 ΚΘΟΘΡ ὑρΡ πῃ φγυληδ- 
Ὁ] ἀϊορυίου. 1 σα οᾶΓΘ πιοβί οὔ ϑαοἢ ἀὐξὰ ὈΘΟΟΠΊΘ 
ἴρθγα νογθᾺ] λογομαχιαί, [{ ἰΒ Θῃηουρῇ (ο 88ὺ (δδὲ 
διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν Βιρη!68 ἐπ ογἄδν' ἐο οὐτν 7081» 
οδίίοη, ΒΟΥ (18 σα 6 ἑμπεοίμαοά. υπάδγ (ἢ ς 
1468 οἵὗἨ ργορέδν 18 ἃ ἸΏΘΓΘ αιαβίίοη οὗ ψογάβ. ἷ 
βῃουϊᾷ (ὨἸΚ 1 οσδη ποέ. ἡ τΠ6 ἀοοέγίηθ, ἮΘΓΘ ἰῆῃ- 
ομ!οαϊοα 8ὲ6 Ὦγ. Ηδιγμηοηῃά. : 



404. ΠΟΜΑΝΒ, ΟΗΑΡ.Ὸ ΨΥ. 

ΓΗΔΑΛΡΟΨ. 

Ηξπε Ὀορίης ψηδῇ δοποοίίμοη “8119 (ἢ 6 410} δεςί., 
σοῃίαἰηίηρ (ἢ6 Τραοέαξίο οὑπὶ Οὐτγίδέϊαη. ΠΗ 
Π686 16. Αροϑί[6 ἐγοαΐβ, 1. Οὐ Δικεϊῆοδῖίοη. 11. (. 
ὅ. οὗ ξδηςιΠοαίίοη. (Ο. 6. 8ηα 118 ορροίίο, (. 7-8, 
15. 111... ΟΥ̓ (ς δβϑιισαῆσα οὗ Ὀθ]ονοῦ ἢ {18 ᾿1ἴδ, 
8, 1δ---890. ΙΝ. Οὕτῃς Ψεν8, )ῃα [ἢ6 ψοπαογίυ] ρἴϑη 
οἵ (ὐοή᾿5 Ῥγονίάδησα τεβροοίίηρ (ἤδη, (. 9--- 1]. 

Οἡ {π6 βιδ)εοῖ οΥ̓Ἡ 1Π|8 σπδρίογ 866 {Π6 νον δηά 
1Πυϑἰγατίοη οὗὁὨ Ὦν. Μδοκηῖϊρῃί. ὍΤῇο ρῥ͵δη οὗ 1 ἰ8 
{Π08 δὰ ἀονῃ Ὀγ ὕδγρζον : 

“Τῆς οἤῇεοία οὗ 7ιιδέϊεοαξέοη, οὐ ἰῃ6 δεηοξίς οἵ 
(086 ῆο ἤανα Ὀδ66:) ὈὉγ αἰ ἢ δἷοπα ἴἢ {6 τηϑγὶβ οὔ 
ΟὨγίβι }ιι5ι|ε ἃ ἔγοπι {Π 6] 518, ΔΓ6 σοπηηημοπιογαίθα 
{πγουσπους {{Π|86 ΟΠαρίοτ. Νον {1|ὸ Ὀοποῆϊβ ἃγα 
Θβρθοία! ν {πΠ656: 1. βᾶςθ ψ ἢ Οοά, ΟΥ δῃ δϑββιιγοά 
[θο]ηρ οὗ τϑοοηο  διίοη τ Οοα, νεσ. 1.--ἰ].. 
ἔγεθ δῃα οοῃῆσεηϊ δ.6688 ἴο Ὠ΄νη6 ρσγᾶοθ. Ἐρῆῇ. 8, 
14.---111. Αἡ Θχοθραϊηρ ἸΟῪ οὗ Ποαγί, θδσδϑιιβα οὗ {ἢ6 
ὮορΘ οὗἉ ςοἰθϑβείαὶ σίουῦυ ἴῃ ἃ ἐαΐυγα βίδίθ, νϑγ. 2. --- 
ΥΨ. Ῥβείδποο, ὯΔΥ ρίογγίηρ ἴῃ σδἰ δι 168, νΘῚ, 8---10. 
Μαῖὶ. ὅ, 18. ἘΕἸΏ ΔΙ, ἃ ἸΟῪ ἱπογρά!]6 δηα ἱποοη- 
σον 016, [ΓΟ ἃ τη] Ο ἢ «ἢ, αοἀά, ἰδ6 βυπιηιη ὃο- 
Ὠιπ οὗ τῆ6 αἰ Ὠἔιἷ, νοῦ. 11. Ἐγοπὶ νοσ. 12---ἤἥη. 
{6 γα 18 ἃ σοι ρΑΓΊΒΟ0η δὲ Οἢς6 εἰορδηΐ, ἀηα σοπησοίοά 
ν ἢ (ἢ 8υυ]θςὶ ἰγοδίθα οἵ ἴῃ 1ῃ6 ργθοθαϊηρ, νΟΓΒ68 : 
πδιηαῖγ, θείνοοη Αἄδι, (Π6 δςΠοΓ οὗ ΟἿΙΓ βίῃ δηά 
συ! 685, δηά (γί, (ἢ6 δυῖθον οὗ οἷν 1υβ σβίοη 
δη4 γϑοοηο! ]Πδ(οἡ." 

Μν. 51.146 88 {π6 [οἸ]ονίηρς 1 υβἰταίοπ8 οὗ ἐπ 6 
ΒΌ)εοἰ οὗ {π6 ΟΠαρίόγ: “ἼοοΚα, ἀγρυΐϊηρ ἔγομι [Π6 
σοποϊυβίοη οὗἁ τῆς ἰογοροίηρ ΟΠαρίοσ, σοπῆμπεβ {Π|18. 
τοαϑοηίϊηρ ἴ0 {πΠ6 (ὐθη 1168. Αηὰ βυςῖ ἀπῃαουδίθα!γ 
8 18 ὈΓΙΠΏΔΓΥ ἱπηροτί. Ὑοί (ῃ6 ρτοαλί ἀϊβιϊησίίοη, 
δρονθ τηϑηςοηθα ὃ (6 ΑΡροβί]θ, ψα8 θεΐσψθοη {δ οβ6 
ὙΠῸ ψογα οὗ (ἢ6 αἰγουμησίϑίοη δηὰ 1Π086 ψῆῸ ψοΓῈ 
ποί. Νὸον ἃ δον 5} Ὀ6 ΘΝ γ σου]ά ποῖ ργορογὶν 6 
ΓΟΟΚοΠΘα ΔΩΥ ἰοηρογ οὗ [Π6 οἰγοιυτηςίβίοη, ᾿ανίηρ; Γ6- 
πουηῃοοά 8 ἀδροηάδηοσα ὩΡροη [15 οἰἴοδον; δηᾶ 



ΒΟΜΆΑΝΒ, ΟΒΗΑΡ.: 405. 

Ἐπ ογοΐοσα {ἢ 18 ΟΠπαρίόγ, ἐπουρὶ 10 18. Θϑρϑοίϑ!!ν ἴο θ8 
πηἀογβίοοα οὗ {π6 (ἀθη}}168, πῆδὺ Ὀ6 ΠΕν Δρρ οα ἰο 
θ6] ΘΝ ΓΒ ἰῃ σθησΓΑΪ, ἰο 41} ψῇο 86εἰ ἴοὸγ (6 τὶρῃία- 
Ουἰϑη6885 Ὠϊοἢ 18 οὗ Δ] ἢ ἴη .96805 ΟΠ γίβί ; ὈῪ νψῃϊοῖ 
"τὴς (Π6 06, 88 Μ6]1 85. ([ἢ6 (ὐθη! 6, οουὰ ΡῈ ι8- 
ππΠρἀ." 

[15 ψ6}} ορβογνϑὰ Ὀγ δομοοιέροη, (Πδὲ {π6 ΑΡοβι]α 
ἴδοθϑ ἴῃ νίονν {Π6 εἴἴἶδβοίβ δηά ἔγιϊβ οὗ ᾿ι8ΠΠοδίίοη, 

ἴῃ ον (Πδὲ ἴ6 τυ, ὈΥ {86 Πορα οὗ γεναγάβ, (86 
ΤΟΥ ΓΟΔΩΠΥ ἰηνια τηθῃ ἴο ἰάν Πο]α οὗ {ἢ18 1υ.5ϊ1ῆςἀ- 
[ἰ[οη. “10 πλιδὲ τηοόγϑονοσ Ὀ6 ΟὈβοσνθά (σοηίίηι68 
6) ἰῆδὶ Ῥδὺϊ {ῃγουρπους (818 ψῃοὶ]α ΕΡ 8116 οἴϊθῃ 
σὔδηρθδ ἴπ6 ὈδΊβοη βρθδκίηρ: δὴ ἱπαί(θηίίοη ἰο 

 ΜὨϊοῆ 45 οἴἴθη ἰδ ἴἰο νϑγὺῪ σοηίοτγί ᾿μἰογργοίδίουβ. 
6 ΠΙΔΥ͂ ΤΟΙ ΔΓς, ἴοο, (Πδὲ (Π6 ΑΡοβί[6, ψῇο, ἔγοιῃ {ἢ6 
θερϊπηϊηρ οὗ [Π6 ἘΡρΙ5616 ἢ85 βϑροκθη ἐπ ργορυίά ρετ- 
ϑο0ηὋ, τΑΘΔΏ8 ποῖυσ, ἴῃ υδίηρ ἴΠ6 ἢγβί. Ῥϑῦβοῆ, ἰὸ ἰῃ- 
οἰπαθ οέλον Οὐγιδέϊαπδ, Ὠδίμος Ψον 188} οὐ Οὐδ  θ. 
ΟὨα8.᾽ . 
, Ἵ, δικαιώθεντες οὖν ἐκ πίστεως, εἰρήνην ἔχομεν “π-. τ. θ.; 
“ὁ ψΠΘΓΟίΌΓο, ΔΙ͂ΟΣ γα ἤᾶνα Ὀθθη 7υββο ἃ ὮΥ τη68}8 
οὗ (41, τα ἢᾶνθ ρβϑᾶςβ," ὅσ. Τῇ γὰρ 8686 ζῇδν, 
πονανοῦ, Ὀ6 οί Ὄχρσγθϑβοα ὈΥ σπδηρίηρ (Π6 σοη-- 
ΒίΓ στο 1Π08: “10 ἰ8 ὈΥ {86 7υ8ἀῆσαίίοη. ορία!ποά 
Ὀγ {πὶ8 (Δ ἢ ἰδὲ τα ἤν ρϑδοβ ψἱἢ} Οοά, ἐπγουρἢ 

᾿ς 6θιι8. ΓΟ γβι. Βγ εἰρήνη 8 τηρδηΐ γϑοοποϊἐϊαξιοΉ, 
ηοηπαδἠὶρ, βυς ἢ ἃ8 ΑὈγαι πὶ θη]θγοά,. Τῆυ8 1Π ΘΓ, 
10. {π6 Βαϊηρ δ δῆτα τ ἢ οὐ 15 Ορροβϑά ἰο {16 
βείηρ; τβοοποῖ]θά ἰο Βίπι. Ηθγα Κορρε οἰΐθ8 76γ. 16, 
ὅ. ϑερί. ἀφέστηκα τὴν εἰρήνην μου ἀπὸ τοῦ λάου. τούτου. 
Νοῖ ψὰ8 {Π18 ρθᾶσθ τυ Οοα ὑπκηονῃ ἴῃ Ῥαρδῃ 
(Πϑοϊοσυ. ὙΤί8,. Διιοηρ ἴΠ6 (Ἰαβϑίοδὶ 1} πδίγα βοῃ5, 
[ουπὰ τη εῖβ8., Ηογοάϊδη 8, 7, 8. ἀντὶ πολέμου μὲν 
εἰρήνην ἔχοντες πρὸς Θεοὺς. Οταίυβ Ογπορεί. 40]. 
Ῥαχ ἱπηροῖγαιγ δου. ΡΪδυί. Απῃρὶ, ὅ, 1. Ὁὲ 
«]ουῖς ϑιιργοιηΐ τυ 18 ἢ 95.118 ράσοηι Θχρθίϑῃι. ΣῊ: 
ΖῈι. 8, 870. ἔχογαι ραδοϑῖὶ Ὠίνπῃ!. {β(η. 18, 0, 
Ῥαοεηι οογίηι Θοτυιπὶ ΒΔ Όη6 Θχροβοθηΐθθ. [ψν. 
8, ὅ. Οπίηΐα ἀοϊαδτα ρασοῃ Πδυπι Ἔχροβοθηθμῃι νἱ- 
τοσὰπι τι ]ογαηψαθ {τῦα ἱπηρ]εθαπίατ. Απά 7. 
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Ῥάοδθιῃι οχροόβοοσγα ἢθυη. 6,1, 12 ἃ 41. 7, ἃ. 46, 
11. 42,4. (γρσον, ἰοο, οἰΐθ8 Ρμϊο 1144. Ἴσθι δὴ, 
ὅτι Θεὸς μόνος ἡ ἀψευδεστάτη καὶ πρὸς ἀληθείαν ἐστιν 
εἰρήνη. 
Ἧ; [88 Ὀθε ἀουνδιοὰ ἩΠΟΙΠΟΓ (ἢ8 ψογάβ διὰ τοῦ 
Κυρίου ἄγε ἰὖ δ6 τγείογγοα ἰο ἔχωμεν, ΟΓ (0 εἰρήνην. 1 
δίῃ ΒυΓρι 56 ἐπι (8 δου] νεῦ ἤν θδθθῃ πιδάθ 
ἃ Πυσβίοη ; δη [Πμ8ι ἔνο ᾿ηογργοίδιοηβ δῃου ἃ ἤανθ 
Ὀόόη ἐουπήσα προη 10; βίπῃοθ ἴἢ6 ψοσγα πιυδῖ γοίδυ ἴο 
δοίᾳ ἔχομεν απ εἰρήνην, ἀηἃ σδπηοῖ ἤᾶνα ΔΠΥ οἰἴΐιοῦ 
Ἰηΐθης ἴδῃ ἴο ΒΟΥ {π6 ἡπεαπς ὈΥ ψὨϊοΐ (15 10.5{Π|- 
σδίίοη δηα γϑοοῃο δίζοῃ [8 εἴδοιοά ; ἡδηηοῖν, ὮΥ (ἢ6 
δἱοοά οὗἉ (ἢ τγίδὲ δηὰ [18 πιθαϊδιίίοῃ. Ηρθῆσθ ͵ὸ ΤΌΔΥ͂ 
8886 ψίἢ πον 1116 Γγοάϑοη ΤΑ) ]οσ, [οἶκο, δηα ΠΔΗΥ͂ 
τοσθηί Οοιηπηεηίδίοτβ, ΒΌΡΡοΟβα {πὶ [Π6 Αροϑί[6 ᾿γδ8 
Ἐθίδγθησα οπίψ ἐο ἐπα Οεμέϊέθε. δι}}} 1688 ργοῦδὈ]α 
18 1 τς Π6 15 ἴσγα βρϑακιηρ ἴῃ [η6 ρογϑον οὗ (δε 
Οὐθη 98..ὄ ᾿ 
ΒΥ ποῖ διίίοπαϊηρ ἴο {6 παίιγο οὗ {Π6 ροβιοη 

τωραῃί ἴο ὃ6 ἰδἸΊὰ ἀονψη ἴῃ 18}}8 νόγββ, θγ. Μίδοκηιρῃη, 
ἴῃ αἰδουδδίηρ, [8 56η86 οὗ δικαιώθεντες, ῬΟΓΡΙΕΧΕΒ ἢ! π|- 
86 δηα [18 γδθγβ ἴὸ [{π||16 ῬΈΓγροεα. ' 

4, δι' οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσ χήκαμεν, ““Ὀγ τ ἢ ΟΠΙ 
4190 ψγ͵ὸ ΘΠ]ΟΥ̓͂ ΟΟΓ 86 6688, ΟΥ ἰηςΓο( σι! οη ΟΥ̓ ἰδἰτἢ 
ἱπίο {18 νϑῦῪ (βϑίαξε οἱ) ργδοα 1η ψῃιοῦ ψὸ βίδηά.ἢ 
ΤΠ ἔογοθ οὗ {16 τηδίδρῃοσ ἰῇ προσαγωγὴ ἢδ88 ὈΘοῺ 
{611 1Πυϑιγαίοα ὈγῪ Βδρὶοὶ, Ὑ εἰβ., δῃὰ οἴθβ. [{ 
ῬΓΟΡΕΙΙΥ ἀδποῖθβ Ὧἢο τότ ἐμὰη ἀρργοασὴ ἐο. ἢ 
ΒΟ ἢ 5 ΘΧΡἑΔ1Π8 1 προσελεύσις. Βυϊ 10 νν88 οἴϊεη 

ΔΡΡΙΙσὰ ϑρέόοϊαἐέψ ἴο ἀ΄οοδβδ, Οὐ {Π6 ῬΟΎΘΙ οὗ ἀσοοϑδ 
(.. 6. ᾿ηϊγοαποίοη) ἰο σγοαῖ ρεγβοηδθθβ, ΠΔΥῪ ΒΟΠΊΘ- 
(65 (Δοῦ9. Απά ἴῃ {118 ΝΟΙῪ 86η86 (᾿6 νογὰ [5 

. Β΄ ϑο Τμυογά. 5, 62. καὶ πρὸς τὸν δῆμον οὗ προσῆγον βονλομένονς 
ξρημετίσαι. Κνεὺβ οῃ 1 Ρεῖ, 8, 18. οἰϊε8 Φοβερὲβ Αηϊ. 14,1], 4. 

αἱ 1ς.18 ποῖ ἰο (Π6 ρυγροβθ, ΔηΥ τόσα (πδὴ [6 ρϑββαρὲ οἵ ΤὨσῦςγὰ, 
1, 82. εἰϊσ Ὀγ ΘΟ] δΌ8. ἱπ Πἰ8 [5χ. Θὲ ἴπε οἰπιϊθῆθ ἤεῦε Ὀγουρδὶ 
ἔογνγασα ὉΥ̓͂ (μ6 Οοειμηίδίοσθ (26 τηοδῖ ἀρροεὶΐϊας ἃσε Ἡρςεοάοί, 2, 
58, κανηγύρεις δὲ ἄρα καὶ πομτᾶε καὶ προσαγωγὰς πρῶτοι ἀνθρώ- 
πὼν Αἰγύπτιοι εἷσιν οἱ ποιησάμενοι. ΤΡΕΕΘΝΕ ΣῈ Α. τῶν φίλων 
εἷς ἐγένατο μεγίστης τυχὼν προσαγωγῆε. Χοη. Ογγ. 1, 8, δ. τίμην 
ἔχων» προσάγειν τοὺς δινμένενεν καὶ ἀποκωλύειν οὖς μὴ καιβὸς αὐτῷ 
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0564 1η ΕΡρῇ. 2, 18. δι 8, 122., δον, οὗ δοοθββ ἴο 
{η6 Βαίῃονγ, ἴο Οσοά. 

ᾧ, εἰς τὴν χάριν, “ἰο {}18 βἰδία οὗὨ ρταςβ." Ἔστη- 
κάμεν, δέαπά. ϑοτηο (οτητηρηίδίογϑ, πο μα! ηρ ΒΟ ] 6 υ5- 
ΠΟΙ, δχρίδίη [ἢ18, δέαηά ἥγηι, γοπιαῖπ ἤγπι; ἱταρὶ νἱηρ 
(παι (ΠΟῪ ψν6γα 858 161 Ὁγ ῬΘΙΒΘΟΙΟΙ ; 85 ἴῃ 1 (ον. 
1δ, 1. ἐν ὦ καὶ ἐστήκατες ΓΏΘΥ 450 δάάιιοα οἵδδγ 
ΡῬᾶβϑαρβϑ, δυῦ [658 0 16 ρΡᾳγροβθ. Τὴ ἰπιογργοίδ- 
(ἰοη πιᾶψ, 1 τῃϊ]ηΚ, Ὀ6 δαἀπλ66, δ ἰθα8ι 1 (6 ψογὰ 
Ἀε τοίογγθα ἰο πίστει, δυΐ πού ἰΠ ἴο χάριν, ψ1}} Κορρ6 
ΔΠΑ οἴπογβ. (ἰδγίδιηἱυ 1 σδηηοῦ {1 Κ, ψ ἢ Μαςῖκ- 
Ὠἰρσῃϊ, (δὲ {ΠΕΓΘ 15 ΘΓ ΔΠΥ 8] }ϑΐοη ἴο ψτγΘβι ης. 
Κόορρε δχρίαὶπβ ἐσχήκαμεν ὈγῪ ἐλάβομεν, εἰϊϊηρ Ἠδε- 
βἰοά, Ορρ. 126. Απα {815 Ἰηἰογργοίδίοη 15 οι γδοθά 
Ὀγ οί Ἰάρε δηὰά Μαεοκηῖρῆι. Βυῖ 1 ρῥτγεΐοσ, ν ἢ 
οὔ (οποη ογβίοη, {πΠ6 ργθϑθηΐ ἴθη86, ψ ὮΙΟὮ 18 
σοηῇβτγαιθα Ὀγ (6 Ράᾶγα ]6] ραβϑαραβ ἀῦονα οἰ(ς6α. 

2. καὶ καυχώμεθα. Τ,οοΚα ἃπὰ Ὑ εἰ8. {δ1η|κς (ῃδὲ {16 
σἰογγίηρ τπιθη!οη6α ΠοΓΘ, 8ηἋ δἱ 8, 11. 15 ορροβεά ἴο 
[δι οὗ {Π6 ΦυααϊΖζίηρ (ΓΒ ΙΔ} 8. 

8. οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καί καυχώμεθα ἐ. τ. θ., ““ ιηὰ 
οί ΟΠΗΪΥ 50, θυ 6 οδῇ ψ͵ΟΥῪ ἴῃ δ] οι οη 5. ΤὨΘ 
Αροϑβί!β ον (8115 ἴο ἢ)}5 τϑοο ]θοϊίίοη [ῃ6 οαἰαηιἐὶεδ 
(ο Ὀ6 ὈοΓΏ6 1η [15 ΠΠἶἔδ Ὀγ Ὠἰη56 ἢ δηά οπογ (ἢ τὶ 5- 
{1Δη8. 80 ίδγ, ἤονψανοσ, ἰτοπ βυθγιησ ἢ 591 ἴο Ὀ6 
ΟνΘγοοῦθ ὈΥ ἴἢ6586, ἢ6 τδίῃονγ ρ᾽ογιθα ἴῃ {Πθπ|, 88 
ἰεηαΐηρς ἴο {ἢ6 ἰδ! πηηθηΐ οΟὗὨ τηοτὸ οὌχδὶ θα 8 οἱ. 
δ66 Αςἰβ ὅ, 41. 92 (οτ. 8,2. ὈΏ1]]. 1, 29. ἨδΘΡ. 10, 
84. 1 Ρεί. 4, 18 ὃς 16. ΤΠ656 σοβοϑοίοηβ, ἤοννονοσ, 
ΔῈ αἸργθβϑῖνθ, 8δηα οἠΐν σγεϊδίθ ἴο 1ῃ86 ρῥγθοθαϊη 
ΨΘΙΒΘ; ΠΟΓ ἤᾶνθ Π6Ὺ δὴν σοηηροίίοη ψ ΙΓ [Π6 ρΓ1η» 
ο]Ρ4] βυδ]δοῖ οὗ (ῃ6 ΕΡΙ511. (Κορρϑε.) 

Τῆς ΓΟ ΓΙ βι18η8 ρ]ογθα ποῖ ἴῃ ΔΠΥ δχίθγηδὶ ῥγὶν!- 
Ἰεροβ, δὰ 1ῃ 1{Π6 Ἰορὸ οὗ Ὠᾶρρίῃββϑβ ἴο δσοιῃβ, δηᾷ 
ὄνρη 1 ἰἢοβ6 δάνργβθθ ρνθηΐβ, νῃϊοῦ ἰθηἀρα ἴο οοῃ-ν 
ἤγτη δὰ ρυγῖν (ΠῚ Ρῥγιῃοῖρ] 68, ἀπά 80 ἴο τα 

δοκοίη εἶναι προσάγειν. 1 δἀὐὲ Χεπορῇ. Ογγ. 7, 5, 17. ὙΠίοπι, 
δεόμενος προσαγωγῆβΒ. ϑυοῖ), Ὠύννανεῦ, νοῦ σϑἤεὰ προσαγῳγεῖν, 
δε ἰο ἰη Ρίδυι, 2 Ρίαυϊ, 2, 542 ν. εἰϊεὰ ὃὉγ ὕΥΥεμῖδ.γ) οἡ ἡ ]οἢ 
δρ]ευδ. γε ἴο Βοϑ Οὐδὲ. ρ. 149 βε6ᾳ. : 

γΟΙΨ, 2κΚ 
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ἀποίη δίξον ἴον [πδὲ δαρρίηθβθϑ, Τη6 Αροϑί]α ἁνοῖξβ 
οὐ {15 βυ δ]θςεΐ, Ὀασαυ86 τ 6 εν ἰδουρσῆς {δαΐ βάνεον- 
ΕΥ νν8 ἃ ἴθᾶγκ οὗ Οοὐδΐἶβ αἀἰβρίοαϑυγο, δηᾶ ἐμαῖ 18 1}} 
δαϊτοα {ηΠ6 Κιηράοιῃ οὗ ἴῃς Μεββίδῆ. (Βοαάνγ. βηᾶ 
Νίκη. ἂρ. δ᾽ 6.) Ἠδέεγα δ, ἐῖ9. τοΐει9 ἴο Αςίβ ὅ, 
41, 4 (οὐ. 8. Φ. Ῥιϊ. 1, 290. Ηοῦτ. 10, 84. 1 Ῥοί. 4, 
18. 7}α61η68 1.1]. 9, 16. 4 (οὐ. 11, 18, 99---80. 

Μδοκηῖϊρῃι δῃὰ ἵζορρό τειηαυκ, ἰδὲ οὐ μόνον δὲ, 
Βόϊ}. τοῦτο, (Τα δεγίηρς (0 βοιηθεπίηρ ψ ἢ οἢ Δα 7891 
Φιδσθαρα) 15 ἐγεφιυδήϊ ἴῃ δὲ. Ρατ 5 περ, ᾿ΒουρᾺ 
ΤΆΓΟΙΥ πηοὶ στῇ τη (Π6 φανΐγ ΟἸαβϑίοδὶ διυΐϊηοσθ. Ἐχ- 
ἀτρ]65 ὅτ οἰϊοὰ Ὀν Κγρκὲ διὰ γεῖβ. ἔγοπι τον. 
Νας., Ηοταροϊ., Ρηϊϊο, Γλιοίαη, δηὰ Ηδγδο τι18. 

. 8--..-Ὁ6. εἰδότες ὅτι ἡ θλίψις ὑπομονὴν κατεργάϑεται---κα- 
“ταῖσχόνει. [ἴ 181 ρο5810]} 6 ἔοῸ τηϊιοῖ ἴο δάπηγα [ἢ ᾿»οΔπ- 
«ἰ] εἰ πιαχ, ΟΥΓ γαίῃ οδαίη, δηὰ ρσγδάδιίοῃ, Βόγο υϑοά 
Ὀγ {6 ἐπ Ἀϑυδνεὸ ψ ἢ ψἤο ἐπὶ ἥρτυγα ἰ8 ἢοξ Ὀπῆ- 
αυδηΐς. (οιράγα 9, 40 δι 80. 10, 18 864αᾳ. Απὰ τΠε 
9416 (Οὔβϑογνοϑ δοδοδί.) ὀοσυτ ἰη {6 ΕΔΌδἰηἰσ 4] τ σὶ- 
(6Γ8.Ὁ 8566 4150 2 Ρεί. 1, ὅ. Κορρα τοιηδγκβ οἡ {ἢ 6386 
ἔπ οἴδυβθ, (Βαἴ πο λοογεηδίαπε 6δὲ δἰ σιηϊδ, (ΠΟΘ τὸ 
Κηον δλίψες ἀσ65 ποὶ αἰυανϑ ψοτΚ ὑπομονὴ,) Ὀαΐ ΚΘ 
ἥῃ νον {δ ρσαοηθ δὶ βοηεἰπιοηΐ τηδϑδηΐ ἴο θ6 Ἔχργοϑβοά. 
ὝἼΒαο ἰγτἢ 185, {πῶ (ἢ6 4ββϑϑγιοη θλίψις κατέργαϑεται 
ὅποριονὴν 18 ΟὨΪΥ τηοδηΐ (ΠΠΚὸ τἢς6 ΓΕΒ) οὗ ἔσθ (ἢ γ8- 
4:28, Βυςσἢ 648 ἢδνο δι ἢ : δηά ψὸ δῖὸ {0 βαἀνογί ἴο 
46 Ῥϑοῦ ΑΓ οἰ Γοιπηϑύδησοδα ππᾶάογ τ Βὶσἢ [Π 6 ῬΘΙΒΟῊΒ 
Νῃοῖ ἴδ. Αροϑῖῖθ δά άγοββοβ. ψεῖο ρἰδοθά, ἃ σοοη- 
ὁ! ἀ ΓΑ Ὁ]6 πυπηῦδγ οὗὨ δ πὶ ὈΘΙΠΩ ΠΟΙ ρΘΙ ΘΟ 98, 
ΦΙΓΠ6Γ ἀἰγοσῖ, οὗ Ἰηα γοςῖ, ἴον γοὶ ρ!οἢ 8 88 Κ6. Νον ἴο 
ἐβὲδ ἰὄῃ6 θλίψις Θβρθοία !Πν γεΐοιβ; δηά {πόγαΐίοσα {π6 
ὑπομονὴ ἀδηοίοβ ϑρεοσίαίίψ. τὴ Θηάσγϑησα οὗἉ {ϊ, νἱτῃ- 

, ἈΚ ΟΥ̓ (Π]8 Πα ργοάυοοβ δῇ δχδιημρίε ἔγομι δ θῖν. Ηδβο ἰγοαι Βαῦδα, 
ἴο! 8, 4. ““ ϑεδυ!ουδηεββ Ἰοδὰβ ι.8 ἴο ἱῃποοεηςεα, ἰπποοθῆσδ ἴο ΡΌΠΙΥ, 
γα Γγ ἴο ΠΟΙ  Π688, ΠΟ] 658 ἴο Ὠατ  τγ, Πυ ΜΕΥ ἴο ἔδθδι οὗ βίῃ, ἔδασ 
Θῇ δἰη ἴο ρίεῖν, ρίεῖγ ἴο {6 Ηοὶγ δρίγιι, ιἢε Η οἷν ϑγίγί" τὸ {πὶ πεβὺγ- 
τεοϊίοη οὗ ἴπς ἀδαά, ἰἢ6 γεϑδυγτγεοϊίοη οὗ [6 ἀρδὰ ἰο ΕΠἾὰ5 (6 Ῥτο- 
ῬΒεῖ, ρ. τ." δ εῖδ., ἴοο, πα8 ἃ βί την ΟὨ6 ἔγοιῃ ϑοίαᾶ 9, 15. “(δγὲ 
πα ἐογεεί δῦ ῥγοάυος ΔΙδοΓΙΥ, δ᾽ δου Ὑ Ἰηηοοθησε, ἱπηοσδηοα ρὺ- 
εἰν, ρυγῖῖν αὐδίΐμεπος, δυδίϊεποθ Ὠοϊ 6858, ΠΟ] ηε88 πιοάδβίγ, ὨγῸ- 
ἀεεδίγ ἔδασ οὗ βαζ, ἔεαν οὗ ρος ρῥίεῖγ.᾽" 
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φωξ 8ῃ ἃρφηδοητηρης Οὗ ἢ 6 ἴω φτο 866 ὦ ΤΏΘΕ8. 1, 
4. Ἀπα ΟΙΠΟΥ ᾿ῬΡδΕθαρῸ8 [ἢ 5.0ἢ]. 1.6χ. Βυΐί, {που 
{ὲ9 ψᾳ5 Ῥαγ ]ο ΑΥὶγ τηθδηΐ ἴοσ {η6 αεηζέο (ὮΣΙ5- 
ἐϊδῆβ, ἰο ψῆομα ἴ[086 ΑΡοβί]ία ἢονν ἀάγοββοβ ἢ: μ861, 
γεῖ ἱ ἸὯΔΥ ΡῈ δρρ᾽ιθ, πιμέαέλβ τιμέαηαὶδ, το (Γῖϑε 
[ἰΔ85 1 σαπογὰϊ. ( αἰδιη! 165, 88 ΟἌγρΖον ΟΌΒΟΓνΘΒ, 
81:0 {86 Ζαρὶς Τῳάϊιδ ὉῪ Ψ ΙΟΝ οὐ ραϊίοηΐ ἐμά αζ- 
86 4η4 ρΡίουῃβ δοαφυϊθβοθῆσα ἴῃ ἴ(ἢ6 ψΨ1}] οὗ αοά πᾶν 
6 ργονϑά. Ὑ (ΠΗ ερε. 10, 86.) ““Απὰ {μ 8 εἴἴϊεος (οὔ- 
δοῖνοα ᾿γ, Μδοκῃιρῃ) δ Π]οιοη ργοάμοθβ, Ὀγ ῇοτγα-: 
Ἰῃρ ἴο [6 ΔΠΠἸο 6 δὴ ΤΟρρου ΠΥ οὗ οἐχογίηρ ρᾶ- 
[ἴίδηῃοα, δά ὈΥ βϑυραοϑίϊηρ; οοῃβ) ἀογαίουβ ψῃοΐ ἢ8- 
[ὑΓ4}}γ ἰοφα ἰἢφ τη!ηἦ ἰο ἰῃδὲ νἱγίι6.ὉὉ 

4.. καὶ δὲ ὑπομονὴ δοκιμὴν. ΤΠ6 Ψυΐρ. δηὰ ὅγγ. σϑῷ- 
(ΟΣ δοκ. ργοδαξίοποηι, Ὡδτ ΘἾν, “84 (γίηρ οὗὁἨ ψῇῆδέ ψ8 
86, ΔπΠα Θβρϑοίδ! νυ οὗ οὐγ σομβίδθου ἴῃ ἔγιιδ σε] ρίοη, 
Βιιξ ἰὲ βφρίὰϑ γδίῃποσ ἴο ἀδθηρίθ ΔΥ αἀϊβροβί[οη ἐουηᾷ 
(9 ὃ6 βμςἢ ὕγ0η {γα ] ; ἃ8 ΜΘ ϑ8οηθ 1 Π|65 86 1Π6 
ψΟΓα ργοηῦ. ΤΏΘΓα 8 ον! ἀΘΏΠΥ δὴ 8]} 1810 ἴο ΒΟηὶς 
οὔτδο ψδὺ5 ΡΥ ψθίοἢ ἀγίο]ο8 ογο {γιθά, οἰ Πογ (85 
δαιγίῃ {Π10Κ9) [6 ἰγγίηρς ρο!ά ἴῃ {π6 ἔγηδοα, (88 ἴῃ 
Ρ, 67, 81. ψἤσθγθ 6 δνθ δοκιμὴν ἀργυρίου : 866 4150 
1 ει. 1,7. Ἐςε!. 2, δ.) ογ οἰμεγνίβθο. Ὅπδῖΐ 1ξ σδη- 
Ὡοΐ τορϑη 6χ:ρογίθηοσο, ἰὴ [Π8 8686 ἴῃ ῬὮΙΘἢ ΒΟΠῚ6 ΓΟ- 
᾿Ἰἰοπῖβί8 θροΥ τῃῇ6 Ψογά, 18 ρ]βίῃ ἴσοπι νἢδὲ 

Ψ8,. 
4, καὶ δὲ δοκιμὴ ἐλτίδα, ΘΧρεΙ 6 ης 6 ἤορ6. “Ἐὸγ (οὉ- 

86γνεβ ατοί.) 6 ψῆο Κπονβ [πὶ 6 18 βιιῆδγιηρ αν 18, 
ΠοΕνΟΓ 86 νοῦ, ἰῇ [6 οδιι86 οὗ αοά, 6618. ἢ 56} Ὁ 
ἸΏΟΓΘ δηἀ τηογα σἤθογοα ψ ἢ ὮΟΡΘ, 88 νν6}] ἔτοιη 1ῃ8 
ϑοοάπεβ88 οἵ αρά, (ντἢ} ποι 1. ψου]ὰ ΒΡ Ἱποομβί8- 

“π 80 511. 14], 1... 4. οἰϊεὰ Ὁγ Βυ}1]. Ἐχρίογδηϊ δάνογβα υἱγοϑ, ρεῖ- 
06 85ρΡ618 ἄυτο Νίκ αν δὰ Ἰδυάεπι ν᾽ γι ᾿Ὠ ΟΓΓΙΟ ΟἸἶνο, 
{ Τὸ ρϑϊ ἰο ϑῆιδβηθ ον μα γ απ 8] ΟΕ), Ἰοῖ 08 ΣοιηθηθοΣ (δαὶ 

ἴδε ν͵ἱρα, ουςὺ διϑοὴς [ἢ6 Ὠεβίγεηθ, δοουν]εάκεά (ἢς Ὀαποδί5 οὗ 
ψμδί ἀγα οα]]ϑὰ ταϊδέοείιιμεβ, 80 Ἐρίει. 2, 10. (οἰϊεά Ὀγ ΒιΙΚΙ6Υ,) 
σΟΙΩτΏ ἢ 45 ἃ βαγΐηρ Οὗ [6 ΡὮὨ Ομ εσβ, (παῖ “1 6 σοοά πιδὴ αἱὰ δυῖ 
δεηον τ πϊῦγε ἐνθηῖ οὗ (ἰΐηρβ, ἢ6 νου ὰ, οὗὨ ᾿ἷ8 σννῃ δοοογὰ, ὃ6 
Ἑοομ γι ρ᾽ ἴο ΔΏΥ 8: οἰκ 688 ΟΣ πραϊμΐηρ ἰδῖ ΤΏΔΥ ὈδΙΆ}} εἶμ; δηὰ 
[ο ᾿ιῖ5 ΟΥ̓ ἀεαῖῃ,  βθηθνεν ἱΐ δ[6}} ἤάρρϑ." 

ἐκ. 
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ἰοηἴ Ποΐ ἰο το ψασζά βιιοἢ ρίουβ Θηἀυγδης6,) 858 4130 ἔγοιῃ 
(86 ρτγοιηϊ86 οἵὗἁἉ (ηγβί, Μαῖί. δ, 8. οἷ. 16, Φ0.᾽᾽ Απάὰ 
ὕδερζον. (8Ρ. Κορβρθ) τγϑιμαγκβ: “81 ἴδ|68 881115, 
41:14168 6886 η08 ΟροΓίεϊ, 58Ρ68 σοΓία οἱ πη υδι δία 6]1- 
οἰΐδιῖ5 ἀδῆσθγαε πο8 ποῇ ροίοτϊ!.᾽ ΤΠοΙΘ 185 ἃ 581" 
ΠΉ1ΔΓ βθη(πιθηΐ ἔουπά ἴῃ «“οβθρῇ. ἀ4ες Μδϑος. ᾧ 17. 
(εἰἰοὰ Ὀγν Κορρο) : ἀληθώς ὃ ἀγὼν θεῖος ὁ δι᾽ αὐτών 
γεγεννημένος" ἡθλοθέται γὰρ τότε ἁρετὴ δὲ ὑπομονῆς 
δοκιμάξουσα' τὸ νίκος, ἀφθαργσία ἐν ϑωῇ πολυχρόνω. Απά 
ἃ {π||6 Βαΐογα : θαῤῥει, ὦ μήτερ ἱερόψυχε' τὴν ἐλπίδα 
τῆς ὑπομονῆς ἔχουσα βεβαίαν πρὸς τὸν θεὸν. 

ὅ. ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει" ““ (ἐλὶ6) ἤορο" ρΡαξίοιῃ 
Ὠοΐ ἴο 8[π16,᾿ ἱ. 6. ἀφοοινοίῃ ῃἢοῖϊ. Αἢ ογϊθηίΐδϊὶ δηὰ 
ἐν ὑομὰ σχργοϑϑίοη, δἰ υάἀϊηρ ἴο ἴπ6 δλαπι [οἰῖ Ὁ 
ἃνὶηρ; ΓΟ θὰ οἡ ἀδἰ χϑῖνα ργοπῖϑεβ. ἴΐ σογγεβροη 

ἴο (ηἢ6 Ηοῦτ. ΩΣ ΝΜ ΓΙΌΣ, δηὰ 18 ἀδγνθα ἔγομ ΡΒ. 
9260, 1190, 116. δἊ᾽Ίνςν. 2, 10. ΗδΡ}. 8, 6. (ατοιϊυ5 δηὰ 
Κορρε.) Ηδογο ὑέείβ. σοιηρδγε Επϑίδιἢ. οἡ 1]. 871, 
10. Αἴας ἀριστεύσει, οὐκ αἰσχύνας τὴν τοῦ Μενέσθεως 
ἔλπίδα. Απά 1 πχιβί δΔαἀὰ {Π6 δοῆοῖ. οα ΤΗιογά. Τ. 
8, 119. ε4, ΒεοΚ. υ868 {Π6 ΘΧργοβϑίοη ἐλσισι ἀνε- 
παίσχυντοις. 

ὅ. ὅτι ἡ ἀγαπὴ τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις 
ἡμῶν ὃ. Π. ἀι Κορρδ τειηδικϑ, ἰπαὶ [6 γράβοῃ [Ὁσ 
ἐβίβ ὮΟΡΘ 158 ρἰδοβα Ὀγ ἴπ6 Αροβιῖο ἴῃ α οδγἑαῖπ υοἠο- 
πιεη απρὶ αἀἰυϊπείψ-οχοϊέοα δθη56 οΥ αοα 5 ἔαυοιν. Βιυιϊ 
}}18 18 ἴσο νᾶριθ. [1 18 ἔᾺγ Ὀεοϊζογ, τ Ογρζον, ἴο 
ἴγᾶο6 [Π6 τοᾶ80ῃ ἴοσ 1 (ο 186 πθοιηάοα στᾶσα οὗὨ 
Οοά, 80 Ρἰδηϊεουβὶγ ρουγεὰ ουξ ΠΡΟῊ τι Ὀγ ἢἰ8 ΗοΪγ 
δρί γί, δηὰ ρίνθη 888 ρ]εᾶάρε οἵ ἢ 8 Ἰονε. 

Ϊὴ τ1π6 ψογὰ ἐκκέχυται (Π6 Ιάθα οὗ δθιιηάδηςρ, 
τηδρηϊυάο, ὅς. 18 806} ἴο Ὀ6 αἰἰεηἀφά ἰο. δοΓΒε- 
ὈΡὮΥ]. Ἔχρ ϑίη8 11 δαψιλὴς καὶ πλουσία φαίνεται. [1 
ἀεβιρηδῖοβ, (δγρζΖον οὔβογνθβ, ρθη δηὰ δρυπάβδηςθ 
οὔ τ86 πιρίοϑί βογῖ, ὈΥ ἃ τηϑίδρῃοσ ἰδίθη ἔγοῃι ἃ ἴοσγ- 
ΓΕ, ΟΥ̓ ΓΑΙΒΟΓ ἔγοια [Π6 ψϑιθσίηρ᾽ οὗὨ ρ᾽δηΐ8.} Αηά 
1η6 Ἰεαγηθὰ (ὐοιῃμηθηϊδίοῦ σοπραΓῈΒ ἃ ΥΘΙῪ ΒΓ ΔΓ 

“- ΟἵΥ ἴδε πορε ἴῃ αυεϑιίου, (μ6 ΟἾγ δι 38 ἤορε. 
ἱ τ οἰτορὶν εἰζηϊῆεοο ἐὐἕπάεγε, τυ} ἃ γεΐδγθηοε ἴο δοιγα τϑββοὶ 

τοι νυρΐοῖ ἰἢο ᾿ἰᾳυϊὰ ἱδ Ρουγοὰ, 
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Βοη(πηθηΐ 1 ῬΠΠΟ 485. ΤἋῺΩ πιοΐ 1Π6 βᾶπ|6 τηδῃ-. 
ΒΘΓ, ἴοο, (ἢ 1,Δἰη5 υϑεα {ἢ6 ψογά᾽ ἐὐμπάογο. ὅδ68 
Ἑαςο!ο αι 5 Ὠ1ςοΐ. ἴῃ ν. 

Βαϊ ([Π6 ᾳυσϑιίοη 185, Ὑ ΠΟΙΠΟΥ 6 ΔΓ6 ἤδγα ἴο υπηἄογ- 
βίδηἋ ἃ ΓΕΪΈΓΘΠςΘ ἴο {{Π| τη] γδου]ου5 ρ᾽ 5 οὗ τῃ6 ΗΟΪΥ 
ϑριΓ. ὅδ.10}} ἈρΡΡΘΔΙΒ ἴο 6 (ῃ6 οΟρίῃϊοη οὗὁὨ 50Π|6 
ἘΔΙΠοΓθ, δηα ΘΔΓῪ τηοάογῃ (οιηπγηοηίδίοτθ. ΜδϑηΥ 
ΤΙΘοθηΐ Οἤ68 τηδίῃίϑη [(ἢ6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ : 8η4 τηοβί οὗ 
{Πδῖ δχρ δίῃ ἰξ ἄγ. ΝᾺΥ 8οπ)6, 885 Νοβββεὶὶ δηά᾽ 
Ἐοβοηπι., Δ Κ6 τὸ πνεῦμα τὸ ἁγίον ἴο ΠΙΘΙΓΘΙῪ πηρδῃ 
ἡοοίγίηα Οἠνὶδέ, Βαῖὶ [18 15 ἃ πηοβί το δη δϑι ρογνοι- 
βίοῃη οὔ τῆς δβεβῆβθ. Τῆια Ὄδχργοββίοη τηχϑ γοίδγ ἰο (6 
ριθ δηα ργᾶςθβ οὗ (ἢ6 ΗοΙΪΥ δριίγιι. ὙΠΘίΠοσ- ἰη 
{Π 686 ἃΓ6 πο] μα θα δὴν πιγασμίοιδ ΟἿ 68, 15 ΠΠσογίδίῃ ; 
διυι Εςοἰοϑἰαβιῖοδὶ ἢΙβίοΓΥ ρῖνθϑ 18 ΠΟ ΓΘΆ80η ἴο (Ὠ η}Κ 
{παι (ἢ6 Βοιηδη ΟἸἢ γιϑιϊδη8 “Το ΓΟ ἃ5 γοί δηδαθα ψἢ 
{Π18.. ΤΠΘΓΘ 18 ΒΓ ἠο προ ἰη [Π6 Ἔχργθββίοη (δὲ 
Ιε848 ΟὔΘ Προθββαγιν [0 ΒΌΡΡροΒβ6 τῃϊγδοιΐοιβ οἱ [8 ; 
δηά (ἢ6 ἀχροϑι(οη οἵ (γγϑβοβί. δηὰ {πΠ6 ατϑοῖκ (οι- 
τη ῃταῖο 5 ΟΠΪΥ ᾿πουϊςαῖα {Π| ρ 5 οὗ ([ῃ6 ΗοΪν ϑρίτγιξ 
ἴῃ ἃ ρσεπεγαΐ δθηδε, Δηἃ Μιἢ δὴ ἱπέεγπαί εἰδοΐ; ἃ8 
Β66Π18 Ὠἰηϊο δ ἴῃ {Π6 ΨοΓγα8 ἐν ταῖς καρδίαις ἡμών. 
5111} (η6 Ἰηἤποηςο οὔ {π6 ΗοἷΪγ ϑρίγιϊ ἴο ρθγβοῇβ οἱτ- 
ουπηϑίδηςσοα 85 (Π6 Βοιηδη (ἢ ΓΙ 5.188 6 Γο, ψου]ὰ θ6, 
1πουρἢ ηοΐ ἐδόθη σα] 16 ἀ οχίγδογαϊπασγυ, γοῖ, ἢο ἀουθέ, 
[ΔΓ ΒΡ ΓΙοΥ ἴο ἴΠ 056, 1η Δ [ΘΓ 8ρ΄65, οΔ 1664 [η6 ογαΐπατῳ 
1ηΠ 6 πο 68. οὗ [6 Ηοὶγ δρίγιι, θοϑίονεά οῃ. 4}} ἐσίιβ 
ΟΠ ἰβείδηβ : (που ρσἢ δοές χαρίσματα νου ἰδηὰ ἰο 
{Π6 884π|6 Θη4, πδηηοὶν ἰῃδὶ οὗἩ γτοπονδίϊηρ [Π6 πδέμγο, 
δηα ρυνγιηρ, ἴ[ἢ6 ψῇοϊα σοηνογβδίίοη ἃπ4 οοηάιιοί 
οὔ ἰϊ8 σϑοιριθηίβ; δηᾶ (8 6 Το ἐλοπιδοίυο5 ἰῃ6 ςοαΐ 
οὔ {Π6 ργοπηΐβθ, ἴ[ῃ6 ϑαγῃδϑβί οἵ {6 1ῃΠοσιίδηποα ; δηά 
ἕο οὐλογα δὴ ἀθηΐϊδοία ὑγοοῦ πὶ Οοὐ γνογκοα ἴῃ 
1τὨδ ἰο ν}}}] )ᾶηά ἰο ἄο. Νοῦν [ἢ18, 48 γεαβρθοίβα (ἢ8 
ΟοηΈ116 ΟὨ γι βιίδηβ (0 ἃγα ΘῈ βυρροβεά ἰο ὃ6 
Θβρβοῖδιν ᾿ηϊθηάθά), ψουϊὰ θ6 ἃ τηοϑὶ βδἰβέβοΐογν. 
ονιάθμοθ ἴο [Π6 ὑδιοΐϊδᾷ οπθβ, δῃηῃὰ ργζονθ (δαὶ αοά 
ἢδΔ4 αἶβο ἴο ἐΐόπι σταηίθα γορθηΐδησς ὑηῖ0 16, Αοἴϑ 
11, 18. 

νεἰϑβ. β6ϑιῃ8 ἴο {π1η1ς (μΠ4ὲ {[Π6 ΑΡροϑι16 ἰηἰθηδοά ἃ 
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βογὶ οὐ οὐπίγαϑδε θοινγθόη ἐπα ἐουπααίίοη οὗ ἰδὲ 76. Ἐ 
δά (Π6 ΟΠ ΓΙ 514 η᾿5 ρ᾽ογγίηρ. Ηἰ8 ψογάβ ἃγὸ 858 [Ὁ1ΟΥ : 
“«7υάεὶ ρογίοδηϊαγ οἰγου πΟΙ δοη 6, αὐ ὑΓῸ δι ὴσ 
ἴω ογὶβ οἱ ἰορβ ᾿γᾶπ] ΟΡΟΓΘΏ5 ἴῃ ΟΑΓΏΘ ΡΒΟΓΈΠΙ 
σοπϑρίο!ΘὈδίυγ: ΟΠ ΓΒΕ ]Δ1 νΟΤῸ βρί γα βδησίο, ϑῖχ80 
ΔιίποΓ 8 [)6] ἴῃ πηθηῖ68 1ηἴι50." 

6. ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενών, Χο. ὙΠ6 
ἈἌροβι!α ποὺῖν ργοσδδάᾶβ (0 τῇογα σορί ουϑυ οχρίδιη (ἢ6 
παέινε οὗ [ἢ18 ὈεΕΠΘΗ͂Ι, δΔηὰ 8ῆον8 [(5 "πιορηΐέμας ὉΥ͂ 
δχϑίηρ65 ἰἀΚοη ἔγοτῃ σοτπηηοῃ 6. ΤΠ βυροϊδηςα 
οὗ ψῆδὶ Π6 υὑγρο5 οὐ {{Ἰὸ αἰζδητοὴ οὗἁ ἢ 8 τόδ θγϑ 18. 
τῃδι ΔτὨου ἢ τῆς ᾿ Πο]6 ταςθ οὗ θη, Ὀοίἢ εν 5 5η8 
Οεηπ 165, ϑιηηθδα ἀραϊηβὲὶ 6046, γεοῖ ἰν6, [ἢ ρὲγ ἴο {ἢ π6 πὶ 
11, 80 ογάεγθα ἰΐ, (ἢδί {Π6Ὺ βῆουϊα 886 4} Ὀτοιρῃΐ 
θδοκ δρδίη ἴο 15 ἕδνουγ. (Κορρό.) ΠΑΥΙΡΕ 8818 
(δι ἴΠ6 ἰονα οὗ Οοιε 15 βϑῆονη, Ὀοιηρ ἀΠ ιςοα ονδῦ 
οὐν Ὠραγίβ Ὀγ {π6 δριγιῖ, νοι ὰ {πογὰ ἢδνα, ἴππ 
ΑΡοβίϊα πον δεῖ ἔοτι ἢ (π6 ρσγεαέποος οὗ παῖ ἴονο, 
ἔγοιι (ἢ γι81 5 ἡγίηρ ἔοτ τι8, που ἢ τοεαΐ, '. 6. ΒΙΠΏΘΓᾺ 
([Ὁγ 5811 18 ΘΚ θα5, 88 τἱρηςΘοι!5η6858 18 ἢΘΆΪ), δὰ 
ννΠδὲ 15 ΤΟΥΒΟ, ἐπιρίοισ. (Τ ΠΘΟΡἢγ].) ΟἸἩτγγβοβῖ. ἴοῦ, 
ἢ85 δον ἰγαοθα τῃβ βοορα οὗ [Π6 νγῇο θα ρ8588 6. 

Ἐπεί. (Π1Ὶ0Κ5 (Π18 18 8δ4 ἰῃ σοηῆεγδίίοη οἵ (δα 
φτγοσεάϊηρ εἤδοίθ, ὅς, Οτοῖυβ, πονενογ, οοηϑιάθυα 
{886 γὰρ 858 Ἰηἰγοάισηρ ἃ πον δυρυμηθηὶ ἴο ῥγον {πὸ 
ἰονε οἵ Οοα (ὁ τ8, τἰδπης α πιΐπιιδ ογοα δὶ]! αὐ πιαν ἐκ 
ογοαϊϑῖθ. ἈΑπὰ (ἢπ βατιθ υἱδνν ἴ5 [ἀκοὴ Ὀγ Ῥαγδι8. 
ΤὭογα ἤανο, ἤονονοσ, θη ἀουθῖβ γαίϑοεὰ 45 (0 ἰδὲ 
ἙΟΠδίΓ ΠΟ. δοπηλδ τοίδγ ἔτι ἰο ἀσθενῶν ὄντων οἴΟΙΒ 
ἴο ἄσεβών. ΟἸΒΟΙΒ, ἀρδίη, 35 Κοόρρο, γεῖδγ ἰὲὶ ἴὸ τδ 
τοὐποίξ δομέθησθ, δοδισθϊηβ 10 1 16 5636 ἐμσηΡ 6», 
Ῥγϑείεγεα. Απᾷά ἰδδ ϑᾶπι τηοΐδ οὗἹἉ ᾿ηἰειρτοϊδτίου 
δαορίεα ὈΥ Νίδοκηλσ!ι. Βυΐ 1815 ψουϊά τοχυῖτὸ ἔτι 
δὲ ; Δ Π0 ΘΧΔΤΉΡ]6 ΟΥ̓ 1}}13 56η86 [88 Ῥθδῃ δἀἀυκςοῦᾶ 
ἤτοι (Π6 Ναὸν Ταβίδιηοπί ; Ὡδι ἢ ον ἰΒ 10 νΟΤῪ 30{88}6. 
Α58 9 {6 ϑεσοῃά τησάδ ΟΥ̓ σοῃεδίγυςςοΏ, Ὠθπ6 Ἰνδὸ 
ἢδνθ δὴν ποϊίοη οὗ δοσυγαϊθ 1 ογργοἘ]05. ὉΔῸ ἔργ 8 
ἨγΟΒΊΘΒΐ ἘΠῚηΚ οὗ 6, Ὑπα ΟΠΊΥ οὔα παῖ ΠῚ δεὰν 
ΔΗΥ͂ ΘΧΑΙΙΔΊΙΟΗ 5 (ἢδὶ οὗ {Πα δηοίθης δι έτβ δὰ 
Οεεεῖκ Ὀοπημπϑηίδίοιβ, δα ἰπάδοα Ἀμῆ δὲ 41} Ἠγούξογη 
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Ιηΐογργοίειβ, νἱΖ. (ὁ πηὶΐς ἔτι ἢ ὄντων ἀσθενῶν, 
Βεβῖά68, [ἢ 8 8 ρΙδεθά Ὀεγοπά 8 ἀουδί Ὀγ {Π68 τεροί!- 
ἰἰοῃ οὗ {8ὲ8 βϑηϊτπιθηΐ δὲ νϑῦ. 8. ψἤοσα ἔτι ἤδῷ ὯῸ 
οἴπογ πψογὰ ἴο ψηοῖ 1 δὴ Ὀ6 τρίδυγεα Ὀὰΐ ἁμαρ- 
τωλῶν. 1 81 βὙρτγι864 {ῃ4{ (Οὐ Θβθ8ο) βϑῃου ἃ ἢδνᾳ 
Ἰηἰτοδυσοά (οη (ἢ δι Ποῦ οὐ βοιηθ εἰρὶὶ Μϑ 5. 
8ῃἀ ἃ ἔδνν ν΄ ϑυβίοῃβ) ϑηοίῃογ ἔτι δἴϊοσ. ἀσθενῶν, ΠΟ 
Ρ᾽ δἰ ἢΥ σᾶ) 6 ἔγοηι 3 τηϑΓρΊΏ81, ΟΓ ΤΑΙ ΠΟΥ 1 ΘΥ]ΏΘΑΓΥ 
τοδάϊηρ, ᾿Ἰηἀϊ]οαιηρ (6 ΕἸπος ψΒ6τΘ ἰΐ ομσἧέ ἰο ἢαν6 
Ὀδοη ὑγουρῆι ἴῃ, ἀπ ψῃογα ἃ (Ἰδϑϑὶςαὶ ψυίίογ ἐοομίά 
ἢδνα ρ]αςρά [1. 

Βυΐϊ, ἰῃ ογάοσ ἰο ἀδίθγπηθ {Π6 βεορα οὗ [ἢθ ρ88- 
Βᾶρ6, ἰΐ 15 τ ὐὸ γα ἴο ᾿πφυΐγα Ψψμδὶ 8 {Π6 δθηβ6 οὗ 
ἀσθενῶν. Νον [ῖἢ6 οχίθηβίνα 5ἰρηϊβοβίίοη οὔ (6 
ψογα [28 οσδιιβθα βοιηθ ἀϊβδγθηος οἵ ορίηΐοῃ {Π6γο- 
ἀροη. ΟἾγγ8. δηᾶ (6 Οτθοὶς (οιητηθηίϊδίογβ ἰαΐκα 1 
ἴφ πηθδῃ [ἢ6 5Β8Π|6 ἃ8 ἁμαρτωλῶν ἴῃ νεγ. 8. Βιυϊΐ Βοπι8 
τοοθηΐ (οιηπιθηΐδίοΓβ, ἃ8 Κόορρα, ρῥγεΐογ ἴο ἱπίθγργεῖ 
1 εὐϑαΐτ, πιϊδογαῤίο: ἃ 8686, 1η)6466{{3, ΤΟΤΕ ΔρΡΓΘΘΑΌΪΟ 
ἴο {π6 ῥτΙ πεῖνα βρη: βοδιοη δηά (Π6 ΟἸδθβίοδὶ πϑᾶρα, 
δι ποΐ 80 δι 180]6 ἴο (ἢ6 οσοηίοχί. Νον (6 ἴθγηι 
ῬΓΟΡΘΡΙΥ ἀδηοίθϑ ἴο Ὀ6 ηῆγπ), βιοκΊν, ἀϊβθαβϑά, ογ, ἴῃ 
8 ΘΘΏΡΓΑΙ 86η86, ἰο ῥὲ πιϊδογαδίο. Τῃ ἴῃς ΟἹ]ὰ 'ΤΓαβίδ- 
τηοηΐ, πονανογ, ἰἃ 15 δἰπηοϑὶ αἰνγαγϑ υ86α ἰῃ 8 τηρίδ- 
Ῥμοτγίςδὶ βθη86, δῃὰ οἴδθη ἀδηοίθβ δἰ [6 Γ τηθηΐδὶ, ΟΣ 
δὶ ἰοδϑί βρὶ γί δὶ πη 6 69} γ. Ηδθηςθ ἴἴ 15 ΓΑ ΘΠΕΥ 
ΔΡΡΙΙδα Ὀγ {Π6 Αροβί168 ἰο {Π6 1688 1ηβίγυοίαα, δη4 
Βοξηθί! 168 ΟνΘΓ-βογυρυΐοιβ ΟΠ γϑιδη8. [{ ἰβ {Π6Γ6- 
ἔοτε ονιάθηϊ {παΐ 16 ἰογπι 18, ἴῃ [Π18 8656, ΨΥΘΥΥ͂ 
ΒΌΪ 4016 ἰο (ἢ6 (ὐϑη.1198. Απά γοί, ἔοι 1(8 Ἰπηροτί, 
1 τῶν ἀοηοίθ σἱηζμΐ, οοποιἀδείηρ τη Ἰδιηθπίδοὶθ 
εἴποι οὔ βίη ἰη ἀοργανίαρ (Π6 τηοηΐδ] Δηα ΠΊΟΓΆΪ ρηοΓ- 
Β᾽65, 80 γγ6}} ἀθβογββα 1ῃ [8.1, ὅ. ““ {ῃ6 ψΠ016 ρδᾷ 
ἦβ βΒι0Κ, διὰ ἐπὸ πιῇβῆρὶα δοδτί ἰ8 ἔαϊηι." βδὸ Ὑγεΐβ. 
ἐξ φιὶ φο σι 3ϑἰπηὸ τη οΡ ΔΣΙ ογδηΐ, Ὠ181 τη αἴ ου8 8.160 }}Ὑ- 
τοῖοῖ ορρουηῃὲ.᾽" [Ι( ψουἹὰ βρρθοϑγ, ἱμπογοίοσγε, (πδὲ 
16 Αροβίίδ ῃϑδῃΐ {86 ὕνο δριτῃθίβ ἀσθ᾽ δῃηά ἀσεβ. 
1ο 86 οἸοβϑΥ σοπηροίοθή, {Π68 ἸαϊίοΣ Ὀϑίηρ' Οχρ᾽ δῃδίοσῃ 
οὗ τὴα ἔογχαος, δη4 (0 ἐρδιίγὶοί 10 ἰο δρὶγλέμαϊ Ἰτηθ601- 
ἐμγ. 1 νου]ά, {Π6η,. ἰγϑδίδῦθ ἐπ: “ ΕῸΣ ψὮ]]6 6 



δ04- ἘΟΜΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ν." 

ΨΈΓΟ γαῖ ἴῃ ἃ ϑἰδίβ οὗ Ἵχίγοιηβ βρίυδὶ δ Κη εββ; 
ΠΆῪ οὗ πρ᾿οίγ, ΟΠ γϑί, δὲ (6 ρεγιοά ἀδίογιηϊηβα ἰῃ 
6 σουη86}58 οἵ οὐ, νοιιοβαίδα ἴο αἷδ ἴῃ οὐἦ 5ἰθδ6, 
(ἰ. 6. ἔογ οὖγ γϑαἀβπιρι!οη)." ΤΙΝ 8 βθϑῆβ ργθδί  Υ 
1 πος ἴο 1Π6 νογβίοη οὗ Μδοκη., νυν ἢ 15 νοῦν 

86 8Δη6] ΓΑΠῚΌΪΠ Πρ. 

1: δαλ ὕεοπ ὑνδγηγ ἀεδαίοά, τν7ηοί πον ΌΥ {πα ἰογη5 ἀσθενῶν, ἀσε- 
βῶν, τἀπὰ εἰποϑε ἔτι ΠῈΣ οπ, ἁμαρτωλῶν δηὰ ἐχθρῶν, ὅτε ἴἰο ὃ6 τπ- 
ἀογειοοὰ ἴἢς Οεηέϊίοδ ΟὨΪΥ, ον αἰὲ παέΐϊοηφ, Ὀοϊὴ εννδ δῃὰ Οεοηιθβ. 
ἵἴμοοϊκε δπὰ Ταγίον, (δὰ ἱπεεα δ᾽ ηλοβῖ 4}} Οουητδηϊαίοῦβ δίησα ἰδεῖς 
ἴϊν.6,} πιαϊηϊδίη ἴΠ|6 (ογπιεν μοϑίτοη : ἴἢ6 δαυ]εγ, δα δοῦλα σεοθηΐ 
οηεβ, ἴδια ἰαέΐεν. [1 ἰδ σεγίδ! ὩΪῪ 8 αιδ5[οη ΟὗὨ Ὠ0 οαϑὺ ἀείογηϊπαιίοῃ. 
Με. ἴκνεοκο ἢδ8 ἤϑῦα τἈϑκοα ἢΐθ [.}}} ρόννοῦϑ; δινὰ ἐπαάδαὰ ἢ5 γεββοῆ- 
ἧηρϑ δΓὸ δἱ ᾿ἰδϑδῖ νΓῪ δρεείοιιϑ, ᾿ἐ ἢὐξ σοηνϊ ποίησ. [11 18 ᾿πι μοθοί δἷθ 
ἔογ πρὸ ὨδΓῈ ἴ0 δπίθγ δὲ ἰαῦρα ἰηῖο ἴῃ δγικαπηθηῖϑ ὉΓ δηὰ ἀρραἰηϑῖ ἢ 8 
Ἡνροιπαϑῖϑ, Ὀυι 1 νν}}} ΟἽ͵γ οὔθεγνα, (Πδῖ ἰἰ βϑεβ βίον ἴο ἴ8 Κα (48 15 
ἄοης ὈὉγ Μαεοκηΐϊριις ἀηὰ οἵμθγϑ) (ἢ6 τα σοιγθθ, δηἃ δυρροϑα 
παῖ τῆι Αροβί!α 88 γείδιθησθ Ῥγ τ ΥΪγ ἴο ἴΠ6 ἀθη 168, ηοΐ πγοδη- 
ἐπρ, πόνενεγ, ἴο δχοϊιής ἰἢ6 7εννθ. υΐϊάγίερε πιαϊηϊαϊβ, {μπδῖ πα 
ΠΙΘΆἢ8 4}} τιδηκὶπε, οὔ οουγβε ἱποϊυϊηρ (6 Οεη}1ε8β. Νοιδῖησ, Β6 
δὐάδ, 6. μἱαῖπογ ἰη τ Νενν Τεβίδπηεηΐῖ, [ἤδη {Ππ)ῖ ἴῃ6 Οοβμοὶ δὺρ- 
ΡΟΒ68 ἜνθΤῪ Ὠιιπιδη σγθαίιγε ἴο ννῆοπὶ ἰΐ 18 δα ἀγοβοθά ἴο ὃε ἴῃ ἃ δίδίθ 
οΥὗΓ. ρυτ δηὰ σοι οπιηδίίοη, δηὰ ᾿ποβμδῦ]α οὗ Ὀθεληρ δοσερί εὐ πίιἢ 
Ουά 8ηγ οἴποῦν ἰδ {ΠἸ8η (Ὠγουρ (6 ρΊΒΟα δηα Ὡλδγου υν πίον ἰΐ ρΓὸ- 
οἸαὶ 8. Βυῖ {{|5 Μῖτγ, ο Κα ὈΥῪ ὯΟ τηϑϑη5 εηἰοαὰ. Αηὰ {Ππ6 ἴθ γτη5 
{πο ηλβ ̓ ν 68 βιιρροβῖ 50 Πλι10 ἢ) ΤΏΟΓΘ γον [ἢ Ἰάδα οὗ Θεπε}} 65 (ἤδη 
ὅοννδ, (πἴ Δ ὧη6 τηυβῖ 866, ἐπΠἀ 8] πγοϑῖ 841} Ὁοπηπιθηΐδίο 8 86θη) ἰ8- 
οἶγ ἴο δοκπον)εῦσε ἰἴ, ΤὨ 8 πη 6, ἀπά, 858 ἰϊ ϑθϑ)8β, ΟἿΪῪ 5δα 
οουγβα, 8, ἈΠΠΟΠΕ ΟἰἤοΓδ, Ρυγϑθα Ὁ ᾿εῖβ. δπα 51|Δἀ6, νυϊοῖ ἰδϑὶ 
Ο(οπιπιεηΐδίοσ ἵσιἷγ οὔδβεγνεβ, ἴπαϊ τῆς ΟΠ δα η8 ἐπ σενόταὶ εανν ἀρὰ 
δοκηον)εάροα (Ποὶγ ἔΟγλοΡ τοραζπεῖς, ἱτηρίεῖγ, δἰπ ωίπεες, ἀπ βἴαϊα 
οἵ επηιὶίν ἀραϊηβῖ Οοά : ἴῃς 7εννϑ, ᾿πουρἢ Θαμ δι ν σοσττυρῖ αηὰ δἰΐθη- 
δἴοα 88 ἴῃς (βηι 68, 81}}} υοαπίοα ΟΥ̓ [πεν βιγθηρίῃ δηὰ ρετίεοςιίοη, 
δηὰ οἵ ἴα Ρεσυ ας ἔδνουῦ οὗ Ηεαδνεη." 

θ. κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβών ἀπέθανε. ἘἈΔρἢ6] δας 
δΔυιπάδηιΥ ἀδιηοηβίγαίοα, (ἢδι ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε 5ὶρ- 
πἰῆ68 (δι Πα ἀϊοά ἰη ουν γοοπι απα δἐθηά :᾽᾽ ὯΟΤ ἀοα5 
11 ἀρρϑᾶγ (δὶ {πΠ6 ρῆγαβε ἀποθανεῖν ὑπὲρ τινος ἢΔ5 ΟΥ̓́Θ 
ΔᾺΥ ΟΠ ΘΓ βιρηϊοδίοη ἰΠδη (ῃδ οὗ α »εγδοῆ γϑβομὶη δ 
ἐλ ἐϊε 9 αποέλον' αὐ ἐΐα δαροποθ οἵ ἠὲδ οιοη; δῃά 
(ἢ 6 νΟΓῪ ποχί νϑῦβϑ8 βδῆονψϑβ, ᾿πἀθβροηάβδηϊ οὗ δὴν οἵδε 
αὐϊ μοί τγ, ἢονν ΘΝ] ἀθη Εν 10 ὈοαΓΒ (ἢδὲ Β6η86 Πεογὸ; [ὉΓ 
11 σδη Πάγαϊυ θ6 ππηΔρΊη64 (Πδΐ Δηγ οἠδ ψου εἰ ἀϊθ ἔογ 
8 ροοἄ πηδῇ, 1Π|6885 10 ΘΓ ἰο γεάθθϑαι ἢ 18 118 ὃγ ρ᾽νης 
ὉΡ 8 ονῃ. (Βοάάτ. 8Ρ. 5146.) ὙΒΙΌΥ, ἰοο, ργονθβ 



ΒΟΜΑΝΞΘ, ΟΗΑΡΟΥ. δοῦ. 

{παι (6 ψΠοἷα ραβδαρο ρἰἀΐηὶν ἀσποίδα (6 νἱοατίους 
βδοιῆοθ οἵ (ἢ γιϑέ, (πηραγα Φοἢ. 11, ὅθ. 4 (ον. δ, 
14. 1 Τίαι. Φ, 6. : 
ΤΠ ρἤΓ886 κατὰ καιρὸν ΟΟΟΌΓΒ 480 ἴῃ {ἢ6 ΟἹ ΤΘ9- 

ἰδησηΐ (866 δῇ]. [,6χ.) δηά (6 (Ἰϑ8|. 84] ψγιΐθγβ, 
ἔτοια ψῃοιῃ δχδπρίοβ ἅγα δαἀαιςρά ὃν Κυρκο. [1 
ἤδγα 8:5 η1ῆ65 αὖ ἐλε αρροϊηέοα ἐΐμι6. Ὑ οἴ ΤΥ οιηϊ- 
Πδηΐ (ὐοπιπιοηϊαίοῦβ, ὈοτΐΪ δηϊ!θηΐ δ τά ΠΏ, 88 
ΗΠ αῦν, Τποοάοτγοι, δοάιυ 5, Εατοί., ΤοΙοῖ., ΑἸθογίὶ, 
Ἡδιτηοηά, δηαὰ )οαάτ!αρο, τηδϊηίαίη {παὶ 11 τηϑῖ 
τηθδῃ δοακοπαδίν. Ὑπαὺὶ τἢ6 ρἤγαβα 18 βιβοθρί 018 
οὗἁ 118 86η86, 8η6α (δὲ 11 185 ἃ ποῖ υπηϑυ140]6 ΟηΘ, 
1Π6Γ6 5 ἢο γϑραϑοὴ ἴο ἄουδί. Βιιί ἴἢ6 οηϑ Ὀδίογο ᾿ηθη- 
ΠΟΠΘα 5 [ΔΓ ΠΊΟΓΘ Δρροβίία : 81η6ς6, ΠΟΓΘΟΥΨΘΓ, ἰΐ ἐπ- 
εἰμαος [Π6 οἴδογ, θυ [ἢ 6 οἴποῦ ἀοσθβ ηοίΐ ᾿ησ] 046 1, δηᾷ 
{Π6 ΓΘ 15 γθᾶϑοῃ ἴο ΒΈΡΟΞΒΘ ἃ Γείθγθῃςσθ ἴο [Π6 ἑογηνία 
ΓᾺΞ ἰὴ 15. 60, 22.; ἴα τῃθγαίογα ἀθϑθγνθβ ἢ 6 ργοίδγθησθ. 
1 πιυδί τῆ Ὀ6 ταΐθυγθα 0 ““" {Π|6 βδάϑοῃ ἀσίθγιηϊηρά 
ὈΥ οὐ ἴογ 6 ργοιηυ)ραίίοη οὗ {Π6 (ὐοϑρεὶ Ὀγ “Ψ6885 
ΟΠ γίϑι,᾽ σα]]6α 1η Οαἶδῖ. 4, 4. ἐΐα 7μίπε685 0 ἐΐπιθ. 

ἢ. μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου, ο. ΤΙ ρτγραΐηθϑθ Οὗ; 
{πΠ6 θοποῆξ ρῥτγοςσυγορά ἔον πηθῇ ὈΥ (ἢ ἀδδίῇἢ οὐ (ἢ γίβε 
5 πον ΠΠυϑἰταῖϊο ὈΥ ἃ τπηοεΐβ οὗ τρδβοηϊηρ Ροριιϊαγ, 
δΔη( οβϑρθοῖδ! γ δοοοιῃιηοάδίρα (0 {Π͵π6 σοιητηοη ἔδο  ηρσβ 
οὗ πηϑῃ. 

ΤΠΘγα 15. βοιηθίῃίηρ ἀν κυαγὰ 1 {Π6. ἔνο γὰρ᾽ 8. 
ΤΠο ἤγϑί 18. πηϑδηΐ ἰο τηἰγοάιϊιοα (ἢ6 ἐἐωμδέγαίίοη, δηᾷ 
{πογοίογθ 88 {6 ησΠοδίϊνο 5686, ποῖο; (88 ἴῃ Εοι,. 
1δ, 4.3) δηά {π6 βϑϑοσοοῃά βεῦνϑβ ἴο ᾿ηἰΓοάᾳοδ ἃ 6007760- 
ἐΟΉ, ἃ58 ᾿ἴ 6 ΓΘ, Οὔ [Π6 ἔογηθῦ ροϑιτοη, μόλις---ἀποθα- 
νεῖται ; 64. ἃ. “1 880 δεαγοείῳ, ποῖ πουον,, 70", ἔον 1Π6 

᾿ς ϑοοά τηᾶη οηδ ψοι]α ρογῇδρβ θνθῇ νϑηΐῃγο ἴο ἀ16.᾿" 
ἵτον {15 15, [1 σοποοῖνο, [ἢ6 Τὺ 86η86 οὗ {Π6 οἶδι)86, 
ψΠΙοἢ οὐρῇς ἴο ΡῈ ᾿ποϊιἀθα ἴἢ ἃ ραγθῃ 6818: δηά 
(ἢ8 1ῃ6 σοῃϑίγαοίίοη οὗ [6 ψῇο]α βοηίθησο ψΜ|}} Β6 
ΠΟΙ ΘΙ ἀΟΥΔΌΪν οἰεαγοά. 

Μόλις 16 ἴοσ βραδέως, δοαγοεῖψ. ΒΥ δίκαιος 18 τηδδηΐ 
ἐπέο σον υἱέω δοοίογίδφμο ρμγιιδ, ἃ5 ΑἸδι συ 864 ΓΟ] 
(Π6 ἁμαρτώλοι }ι8ὲ μοπΠοηεά. ὙΠα τάχα 5ἰρηϊῆθε 
»εγῆαρδ. ὅδ ἔδγ, ἴῃθγα ἰ5 {π|1|6 ἀϊβδγθηςα οὗ οριπίοῃ : 



δρᾶ ΒοδΙΑ8, ΟΗΑΡ. Υ. 

Βυὲ οὐ ἴδ6 τογὰθ τοῦ ἀγαθοῦ (Π6 ΟὐτδὨ ΔΙΌΓΒ 8.60 
Ἐοῖ ἀρτοεά, ϑδοιηθ αἶα θοιϊῃ {6 τοῦ ἀγαθοῦ δηὰ [ἢ 6 
ΡΓδοθάϊηρ δικαίου οἵ ἐλίπα4, ποῖ ρεγϑοῆβ. Βυῖὶ (ῃμδ 
ἔδε δγίοΐθ σουἹὰ ὃ6 γϑαυϊγοα ἰο δικαίου; δῃἋ, πηοΓο- 
ονοσ, ἴδε ἔοτοβ οὗ [6 δηξεἰθ 515 νου Ὀ6 ἀφδιγογρά. 
ΟἸἤοτβ, 48 αοήνίη, Εσίλις, 6 Ὠίῖου, Υοείθ., Ηδιη- 
τηοῦα, γυιεθν, Κορρεο, λγρζον, δὰ [)οάάσ,, βυμ- 
Ῥοβ6 ἤοῖθ ἃ αἀἸϑ(ηοτίοη βοηθοί πηε5 ἔουπά 1 ἴἰ 6 (148: 
εἰσαὶ ττίίογβ, θϑρϑοία! γ {[π6 ῬὨΙ]οϑορῆθγθ, ΌῪ Ὑ ΒιοΣ 
δίκαιος ἀθηῃοίαβ οη6 δίγιουν δῖ, ἀγαθὸς οὔς ΝὮΟ 15 

ὨοΙουβ, Ὀρηρνοϊίθηϊ, ταν ὯΔΥ, 88 δίδὈϊ. ἀπά 
ἄορρε (πίη, 4 δοποίασέον. Αηὰ τῆ Ϊδίίοσ οἷτο8 
ΖΕ Δα. ΚΝ. Η. 8,17. Μοειδβίοιη, ἴοο, δάνοείς ἴο 88 
να} Κηον αἰδεϊηοίίοη οὗ (Ἰοοσο, ΟἿ 8, 1δ. 86» 
ἔϑοὴ 7μδέιι8 οἱ δοημδ. Απά {(ἢϊ8 1ηἰογργοίδιθη 15 
ΔΌΪ πιαϊηἰαϊηθά ΒΥ Οαγρζον. Βυϊΐ 5ιςῖ ἃ γοῆηθά 
να ιώρς ψα δου ἀἰδβεϊηοίοη 86 ποῖ ᾿πΚοῖν το αν Ὠρρη 
ὩΟΨΜΏ ἴο (Π6 Αροβι]|6. δοβοοίίρ. ἰηἀθεα δά ἀμμοεβ ἴἢ 

Ῥιοοῦ 8 ραϑδαβὲ οἵ Ριγζο Αδοιΐ, ψῇϊοι, ποενθγ, 
ἰοθα ηοί δβθϑ υΐϊΐα βα(ἰβἰβείογυ." (οῃβίάργιης (πὲ 
τ 6 τιῇῆο]6 ΨΟΓΒ6 6 τηϑδῃΐ (0 δ6 8 μορίαν ἐἰξωδίναΐίοη, 
1ϊ 5806 618 βϑίθγε, ψτἢ ΓὭγγροϑί., αὐσιπιοη., (δϑδυρρῦ, 
Ῥιβοαίον, δοοίημθ, ἤδευς, Οαίδίς., 1 οἰοί., (αἱν., δηΐή 
Βο6ζΖα, ἴο ἴακαο 1ἰ ἴο πβϑϑη {π6 ϑδη6 ψηἧ {86 ρΓΘΟΘΊ ΠΩ͂ 
δικαίου : ἰῃουρῇ, 45 (Π6 αγέϊοίο 18 ιι864, 1 8 ἱποϊ!ηρά 
ἴο (ηϊπκ ἃ πιρίθγ ἄδρτϑα οἵ ζοοίηθββ 18 πιϑϑηΐ, ὮὈῪ 
οἰἰπιαχ. Απάὰ ἱ πᾶν ὃ ποιϊςρά, ἐπαὶ 16 ἰοῦ ἐδρ 
ξοοά ΑΉ Ὧδ8 τηιοῇ τΟΓ6 ἔογοθ {Βδὴ ὦ ροοὰΐ τηδῃ, 

ΟΥ̓ (ἰϊὲθ 18, 1 σοησοῖνο, [6 {Γτ16 86 η86 οὗ πες ἰἠἸοὔι, 
ὙὨοἢ 1 δίῃ διιγρεϊβθα (ἢ (ὐδιημηδηξδίοσβ βῃοα ἢ πᾶνς 
ποϊδβεοα. Ασεογαϊηα (ο ἰῃς ἔογιμδν :ῃἰογργοίϑου, 
86 ἐοϊ οὐτίηρ ρϑεβαρὲ οὗ Μᾶς. Τγσ. 1) ὲ88. “, ψ1}} ὃ 
ἐουμάᾶ ἀρροοϊίε : Καὶ ἄλλος ὅσεις ἀγαθὸς ἀνὴρ καὶ δί- 

ἈΞ Ύει ἰξ 15 δο ουγίοιϊθ 8 οὨδ ἰδαῖ 1 5}|8}} ἐσϑηϑίδῖς δῃὰ βιδ])οὶπ 1: 
“ἼΠΕΓΟ ἃγα ΟΌΓΣ Κίπάδ οὗ ἕἤὭθπ, ὍὭεγα ἰθ οηὴ6 ῬΟ 8808: “Ψνπδὶ 85 
Τηΐη6, 8 τῃΐπο ; 8ηἃ ννιῆαϊ 'δ (ηΐη6, 18 (Βῖη6;" ἢδ ἷδ α τη! ἤηρ, δοεῖ οὗ 
ζῶθῃ. Α"ΟΪΔΟΣ 68γ86: “νδδῖ, ἰδ μεὶδα, ἰδ ἀϊπέηο, δὰ τὶ ἐ ἐὨίης, 
ἡ τοῖο ς᾽ δα ἰδ ἃ "νοσἱ ἀγερίηφοὰ δῆ. Νίονν 86 ἯΪΟ δβγ6: " νυβαῖ 
͵8 τοῖηθ, ἰ8 (1:6; δηᾷὰ ψέιαϊ ἰδ (6, ἰβ (Ὡς ;᾿ δά 18 8 βοοὰ απᾷ Ρίομ, 
“απ, ῬΌΠ. Βυϊ Πὲ Ὑγῖιο δαγ8, “ υυνὴβϊ ͵8 (Ὠ]6, ἰδ χα; απ ὰ μὲ 15 
Τηΐῃο, ἰθ ΣΩῪ ΟΥ̓, 5 ἃ νυΣοκοὰ ηδη." ὁ . : 



ἌΝ ἘΠ τον -Ἐ ταῦι --- δερὲ ᾿Ξ να 

ΒΟΜΑΝΒ, ΟΒΠΑΡΟΥ. ὅ07 

καιος. 1λθδηΐυ5, Οἴγαῖ. 98 Α.. 888 ἃ ἀϊξοοτιγθα περὶ ψοῦ, 
δικαίου, ἔγοιῃ π ΠΝ 1 πλαῪ ΔΡΡΟΒΙΓΟΙΥ ῥγαβοηὶ δα ὅο]- 
Ιονίηῃσς οχίγαςΐ: εἰ καὶ λῆσται πτροσπέφσοντες ἀφέλοιεν 
τὰ ὅντα, πόλλους ἔσεθαι τοὺς σώβοντας καὶ τοιαῦται καὶ 
πλείω" κέρδος αὐτῶν ἡγουμένων τὴν δόσιν. ΏθΓα [ὉΓ 
σώξοντας, “ὨὨϊοῖ ἰ8 ΘΥ ἀΘΏΤΥ οοτγγυρί, 1 δοη]εσίωγα 
δωδόντας, Απάὰ (ἢς6 β6πεπιοηῖ τοὺ δα Σ]υβιταιοα 
ἴγοπῃ Αρρίδη. 4, 787, 64. οἰκέτης τὴν ἑαυτοῦ (5ςἰ]. ἀο- 
τοϊηἱ) ἐσθῆτα ἐνέδυσε, καὶ αὐτὸς εἰς τὴν εὐνὴν οἷαι δεσπότης 
ἀνακλιθεὶς ἐκῶν ἀπέθανεν ἀντὶ τοῦ δεσπότου παρεστῶτορ 
ὗς οἰκέζους: Απάα ἴῃ Αἰῆεη. 1δ4 ο. Ϊὲ 15 5414, οὐ [ἢ6 
δου ΒογΥ οὗ Ευρογίοη (ἢ 6 (ΠαἸοΙάθδῃ, τῃδι διηοηνσ 
(ἢ6 Βοπήδηβ προτίθεσθαι πέντε μνᾶς τοῖς ὑπομέμειν βουλο- 
μένοις τὴν κεφαλὴν ἀποκοπῆνας πελέκει, ὥστε τοὺς κληρο: 
γόμους κομίσασθαι τὸν ὦδλον. 1 σδηῃηοΐξ οτηἱέ ἴο Ὠθεῖοδ 
Δ οτγίρίη4) τοβεοιίοη οὗ Ψεγοπηο, (Ερίοῖ. 151. οἰϊοὰ 
Ὀγ ΒῈ}Κ|.) παῖ δυιοἢ 18 {π ἔδαγ οὗ ἀδβαίῃ, (ἢδῇ βοδγοεῖγ 
ΔΏΥ ΟΠ6 οδῆ Ὀ6 ἔοιιηά ψἢο νὴ] ςῃοαὰ ἐπ μ]οοά ἴοσ 4 
τρηύεουβ δῆ γοΘα πιδὴ, ὑπουρὰ ΒΟΩ16 [ὩΔΥῪ ἄδίο ἰο 
ἄϊα ἔογ ἃ νἱσἠξοομβ απα 75 οαμέθ. Ὁ 

ΑΙ Οηςβ ἀγα δργεϑὰὶ ἐπδῖ τολμᾷν ἤθτα βρη πῆοα 
6(ΠἸΚα {πὸ 1,311, δωσέμεν ε,) νοπέμγο, οὗ "πὮϊςοἢ βθηδθ 
ΤΑΔΏΥ ἘΧΟΙΏΡΙ65 ἅτ δἀάἀυοσεά ὮὉγ εἰδείη. Τὴθ 
τηοόξ Δρροβίί ἃγθ, Επυίρ. ΑἸς. 44. οὐκ ἠθέλησαν οὐδ᾽ 
ἐτύλμησας ϑανεῖν τοῦ σου πρὸ πιρδὸς. Ῥατπλα. 7. Ρ. ὅ70. 
τὸν ἀποθνήσκειν ἀντ᾽ ἐκείνης τολμήφοντοι. 

8. συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην---ἀσρόθανε. Συνίφ- 
τησι 18. ποί τ7΄Όὰ}ϊ τοηδογεὰ δ {ῃς Εἰ ΡΥ. δὰ Μδροίη. 
εονιπθηθα ; δὰ αν πόῦβα ὃν Ὠοάάκ., σδεονιη οἶδά. 
1 ταῦθ ον στ θα αἰ ρίαψνοε.. Απὰ 80 6 ὅγτ., οδέθη- 
εἰς. Οὐ 6118 βθῆϑε (οὶ αἰθὸ ὀσοὺτς ἑη 9 (ος. Ὁ, 4. 
γ, 11. (Οὐδ]δῖ. ὦ, 18.) 866 {86 Ὠσία δυρει, 8,ὅ. Ζδε 
ὅτι 15 1}} γτοηογθα ὈὉΥ Μάςοκη., παμεεΐῃ : θεῖον ἱὰ (δες 
ἘῸΝ. ἱπαϑθηιμος, 8. Τί οἱρη!θῆεο, καιιοίῳ ἐἠαΐ ; δα ἴῃ 
4 (οι. ὁ, 14. ἔοχῃ. 10,9. ῬΗΪ]. 1, 97. ἢ, 22. (οὶ, 4, 
19. 1 ΤΠ638. 1, ὅ. 9, 14. ἴῺ οδ τῦῖοῖ) ρμαδδαροα (ας 
ΘΟ ] δ ϑη. νν6}} οὔβϑογνθβ) 11 βϑίδηἀδβ τη (ἢ6 ρΙαςα οὔ Δῃ 
ἘΧΡΙΔὨδίοτΥυ, οἵ ἀφο αγαῖνο Ῥαγι εἴα. 

.8, ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε, “ΑἰοΩ͂ ἴῃ οὐ 5ἰθδᾶ," 1. ρ, 
Βυθτη ἰοἀ ἴο ἀρμ.λι ἐοταΡΟΓΆΙ, (παι Ἦ6 ταῖρῆς βανρ μβ 



δοϑ ἈΟΜΑΝΒ, ΟΗ͂ΑΡ. ν΄. 

ἔτοπι ἀθϑίῃ ϑρι τευ] δηὰ οἴοσηδὶ. 80 {86 ΓΌΟΝ 
νοΓ86, 1η ψη]οἢ {Π6 ὅγ. τοηάθγβ υἱοθ, ἔοοο. Αἡ 
Κορρα δοκηον ]εάμο {παι (ἢ]15 Βοθι8.ἴο ὃς (ἢ 6 βοῆβθ. 
Αἰηθοη δαορίϑ {ΠπΔ δοοϊηϊδη ρίοββ, )0. ον δαΐκε: 8. 
86 η86 ΨΠΙσἢ “6 {Π|ΠηΚ8 18 σοηῆβτειηθα ἔγοιῃ 1 Τίηι. 2, 
6. δηὰ (οἱ. 1, 44. Βωῖ {Π6 ἰαίἴ6Γ ραββᾶρα 18 ποιῃϊησ' 
ἴο {6 ρυγροβθ, 8πὰ {Π6 ἴὈγηγθσ, ἤδη ργορογὶν ἴη- 
τογργοῖθα, γ᾽ 6148 8 8Β6η86 ΓϑῖθΓ ἴἢ ἔανουγ οὐ {π6 ἀοο- 
{τ1ὴ6 οὗἨὨ (ἢ6 ν]σεγίουβ βδογιῆσο οἵ (ἢ γὶϑί, 45 1 ἰγυϑὶ 
1 53}}4}1} Ὀ6 δ ]θα ἴο βῆον οὔ [ἢδὲ ρᾶβϑδρο. 

., 9. πολλῷ οὖν μᾶλλον, δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐ- 
τοῦ, ““ Ὀδρίηρ 7υϑι|ΠΠεὰ ὈΥ Πἷ8 Ὀἰοοά. Τῇδ ἐν Δῆβ ΟΕ Γ5 
ἴο 1Π6 Ηφθτγ. 3, ὅψ. ΒΥ ὀργῆς 18 τηϑδῃῖ ρεηὲσἠπιεηΐ, 
διοῆε. ὙΠ 1[Π6 πολλῷ οὖν ᾽ εἴ8. σοπηραγοβ Νδ- 

ἴπ 14, ὅ. δὶ ρΡορογοῖί [μ6χ ργοῦο, αυδηΐο τηᾶρ5 
βίο Οη δικαιωθ. δεα Ηδιηπιοηά δηὰ Μδοκηῖρῆϊ. 
ΤΠ αὐτοῦ εἰ8. ργϑίδιβ ἴο αἷμ. Βαϊ (8]5 15 δὲ νδγὶ - 
8ηςσ6 Ψί ἢ [Π6 Δη{1Π| 6818. 

10. εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν---αὐτοῦ. ἩδρτΓΘ 
ἯὙ6 ἤανα ΠΟΙ ΘΓ δΔη ἘΠ 6] ς8] βθηίθηςο, οὗἁὨ ποϑυΐν {Π|6 
5876 Τη ΘΔ] Πρ, {Π6 παίαγα οὗ ψἤϊοϊ), δηά 1(8 σοηη66- 
το ψΠ ἢ (Π6 ργεσδαΐηρ, 18 ἰγοαῖθα ν τ} σγοδῖ σγδπὶ- 
ἸΏΔΙ164] δι ΠΥ Ὁ ]Πδορἤῆγαοί. ΤΠ ἐνθυμήματα, 
ἢδ οὔβογνϑβ, ΠΊΔΥ 866πὶ {Π6 β8π|6, δυΐ, ἰῃ ίδοῖ, ἃγα 
ἀϊδδγθηῖ, συγκριτικῶς γενόμενα. Αἱ ἐχθροὶ Κορρθ 
νοι ἀ δυάδι! Ὁ τοῦ Θεοῦ, ἔγοτῃ ἰἢ6 σοηΐοχί ; 88 .908Π|68 
4, 4. ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ. [{ 15, πΠοτανθγ, δὴ αα)εοέϊυε, 
Δ, 45 βυ σῇ, [Δ[κ68 ἃ ἀαέϊυξ 88 ψ6]} 85 ἃ ροηϊέῖυο. Οὗ 
1015 8ι. ΤΠ68. ν}}} {ὈΓΏ181} Δ Θχαπιρίο, ἴο ψῃϊοῖ 1 
ϑιὰ οὔθ ἵἴτοπι Ῥοϊγβϑῃ. ἢ. 405. τοὺς ἔχθρους αὐτῷ. 
Νοῖν ἴῃ ἴΠ6 ῥὈγδβθηΐ ρᾶβϑβᾶρθ ΜῈ 8Γ6 (0 βυρδαιά τῷ 
Θεῷ ίτοιῃ ψῆδί (οἰ]ονν8, ἴΠ6 ψοσγά8 ὈεΙης, 88 1 Ψ6ΓΘ, 
ἰλκϑὴ νῖσθ. Ηδεγο Υείβ. οἰΐθβ ἔγοῃῃ 1)θπγοβίῃ. δηά 
Χαεπορῆ. (ἢ 6 ἜΧρτθββίοη θεοῖς ἐχθροὶ, υη!6ἀ τ {Π6 
ΨΕΓΥ βἰγοηροϑί ορ (ἢ εί8, ἃ8 παμπόνηρος. ᾿Εἰχθϑρὸς 5ὶρ- 
ηἰῆ68 λαέοα ὃν Οοά, λαέοξμἑ ἐο Οοα. 

- ετε 1 δῖ δυγργίβεὰ (πὶ Βρ. [π666}} ἀϊὰ ποῖ 566 [π8ἰ γενόμενα 
ΤΏΔΚο8 ΠΟΙ ΒΕΓ ΟἼΔΙΏΤΩΒΙ ΠΟΥ ϑεῆϑ6, 1 ννουἹὰ γτεδὰ λεγόμενα : ἩΝίοΝ 
16 ρ᾽αοθὰ Ὀεγοηά ἀοιιδι ΌὈΥ {πα 90] οννπρ; συγκριτικῶς ἔλεγεν. Οα 
τη ϊθ ἴογπὶ συγκριτικῶς 566 Εγηεδίὶ [,6χ. ΤΕΟΠη. Ἐμοὶ. 
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10. κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ, “Μὲ ψΕΓα τεοοης 64 
πηῖο Οοα," οὗ τδίποσ, “ διουρῃς ὈΔοΚ ίο ἵδνουτ.᾽" 
Τ. Μαρ. ἰ4Κ68 Ἔχοθρίίοη δ {Ππ6 νογά, δηὰ αἰγθοίϑ. δι- 
αλλάγημεν ἴἰο ὃ6 υβ864 ἴῃ ρῥγεαΐδγθποθ. Ὑδῖ ὄὌὄχαῃρ 68 
οὗ τπ6 νογὰ ἅγὸ δααυοθά ὈὉγ ὕεῖβ. οπι Ασίβίορῃ., 
ΘΟΡΠΟΟΪ., δηα Αἰπθηδι8. Απά 6 ϊρῃς μᾶνο δα ἀθὰ 
Ηειοάοι. δηὰ Τπυογά. 4,, 50. 6, 89. [( 18. οὗὁὨ ΠΊΟΓΘ 
᾿προγίδησο, ἤονανογ, ἴο δἰίθηά ἰο {π6 υ86 οἵ. (Π8. 
ψογά ἤθγθο. Καταλλάσσεσθαι 18 ρ]Αῖηγ 84 σεπογαὶ 
ἴθγπὶ; ἃηα 8ἃ8 καταλλάττω 5Ἰ]ρη1Ώ65 οοπιηιμίο, καταλ- 
λάστεσθαι ἀδηοῖοβ ““ἴο σἰδηρα δδοὴῇ οἰδογ᾽β αἰβδγ- 
ΘΏςΠ68, Θχοίΐδηρα Π6η), τὰς ΠΥ αν {ἢ 6πὶ 8516. 
Νον {Π6Γα 15. δὴ 6}}}ρ515 οὗ διαφόρας, οΟΥ ἔχθρας, 5}- 
ες ἴη Ηδετγοάοι. 7, 146. καταλλάσεσθαι τὰς ἔχθρας. 

ἤδη 5414 οὗ {[ῃοβ6 ψῆο αν Ὀδθθη θεοίογα [γι 6 68, ἱξ 
ϑ|6η1Η68, ἴο “6 ἔτ6 48, οὐ θθοοῖηδ ἔτη 8. Βυΐ [ 
158. ενϊάοπί {παῖ {Π|18 ἰδηρυδρα 18 ΟὨΪΥ ῬΓΟΡΘΓΙΥ Δρρ]!- 
σΔὉ]6 ἴο ἐῇοβθ ψῇο γα ἢ 50Π18 ἔοοἴηρ οὗ οδαυλ)τν, 
ὝΏδη υβοα οὔτΠο86 ψῆο ἃγθ ηοΐ 80, ἰΐ 185 ιι56ἀ ἔπει- 
»γοργϊδ, Δῃη ἃ σΔ ἢ ΟἾΪΥ τηθδῇ γα πῃ σγαΐξϊαηι, ἴἰο Ὀ6 
ἀθϑϊη τϑοοινοά ἰηΐο ἄνουσ. Νον {18 οὔνίουβ (ῃδὲ 
[18 ΔΡΡΓ168 1 ἃ 511}} βιΓοησογ ἄδρτϑίο ἴῃ 6 ψογὰ θη 
868 ἀνθρωποπαθώς οὗ Οοἀα. Τἤεη ἴἴ τηυϑὲ Ὀ6 Ἔχρίαϊποὰ 
θεοπρεπώς, Δ ΟἿΪΥ 10}. οπ ἐπὸ ρανέ οὐ Οοά, τῃι6 
στιδητηρ οἵ ραγάοῃ, δηὰ δῇογαϊηρ {Π6 τηθδηβ οὗ οὔ- 
ἰδ: Πρ Δα ργοβογνιηρ 815 Γἴυγα νου ; δηά, οπ ἐδθ 
γμαγὲ 0} πιαη, ἃ Ὠυτηῦ]6 δηᾶ {πη Κι] δοσορίδποσ οὗ 
1[πΠ6 οἴδγεα θοοῆ. Αμπά {18 Ψ1}1 ΔΡΡΙΥ ἴο 8}} {Π6 ρ88- 
βᾶρα8 οὗ (6 Νὸν Τοβίδιηθηξ ἴῃ ὮΙ Οἢ [Π8 ρἤγΑ88 
ψ ἤθη υ864 οὗ Οοὐ οσοσιιγβ, 88 ἢθγο, δηά ἴῃ ᾧ Ο(ὐοσ. 
ὅ, 18, 19 ἃς 21. : 
ΤΠ ἴθγηῃ ἰ8 ἤθγα πηθδηΐ θβρθοῖδ  ν οὗ {Π6 Ο᾽ ηπέϊἕεα. 

Τῆι ἴῃ οι. 11, 156. 11 15 υϑοα οὗ [Π6 Δα πι:ϑϑίοῃ οὗ 
(ῃ6 ΟΘη.|65 ἱπῖο (ἢ6 ΟΠ γιϑιδη Ομ υγοἢ. Κύορρο το- 
βάτ 8 11 88 ΒΥ ΠΟ ΠΟ 8 ΜΊ δικαιοῦσθαι : ψὨ]Οἢ τΏΔΥ, 
ἴῃ ἃ ΡῬορυαν β6ῆ86, Ὀ6 δάιηϊ6α ; Ὀὰϊ 10 18 ἴο Ὀ6 οὗ, 
βοῦνϑα, {δὲ [η [ἢ6 οη6 σᾶδ6, Οοα ἰ8 σοηδιἀογοᾷ [ἢ (ἢ 6 
σὴ οὗ 4 “Μοπαγοί, ἴὰ ἴΠ6 οἴδογ {παΐ οὗ 8 ὕμάρε. 
Ἐπ Τοπτηον 18 ἃ ροἰ έϊοαΐ, [6 Ἰαϊζος ἃ )ογθηδὶς ἴοττη.. 

ΤΠΏ6 πδίυγο δηά (δθγπ8 οὗ [158 ΓΘσοΉΟ 1160 10} ΔΓΘ 



δῖο ἈΟΜΔΑΝ 5, ΟΥ̓́ΔΡ ν. 

δοί δυρφεοίδα ὈΥ {56 Ἔχργοβδείοῃ κατηλλάγημεν: δυΐ 
6 ἸΏΔῪ δύρρορο 1{ ἰο σομείδέ ἴῃ {86 μοῖρ; αἱΪ τοδα- 
Κίηἀὰ 18 ἃ πίδια οἵ βαϊναδίίοῃ, 1. 6, ̓ ὰρέτεη το πες 
186 αονοηδηΐ οὗ ρσγβοθ ρμγοουγεὰ ίοσ ἴπϑθῖ ὮΥ ἰδ 
διοποιιθί οὗ ΟΠ γιδὶ (Π6 πιεάϊδίοτ, δηά, σιμερεηάεά οκ 
εενἑαὶη οοπαϊέδοπφ, {π6 ραγάοη οὗ δῆ, δηὰά γϑοθρίϊοῃ 
ἱη δἴδγηδὶ "6. 

10. σωθησόμεθα ἐν τῇ δωῇ αὑτοῦ. [Ιΐ ἴδ ψ6}} χϑ- 
τοοῖκοὰ Ὀγ Κορρθ, {παὶ ἐΒθ66 ψοτάβ ψσεγα δ0 θὰ ἴον 
6 δαΐκα οὐ {ἴθ ρϑγδι!οἰϑπ), δῃ ὦ δια δὐαμίθα ἴο ἴδ; 
ἐδοιρὶ ἐη Ρἰδίθηοσ ἰδηρύυάρα ἰἰ μου! ἃ πᾶνε δα δῶντος 
αὐτοῦ. Νον ΡΥ ξωὴ, 18 (ἢ18 οοῃίοχί, σδῃ ΟἾΪΥ θ6 
ταεδηϊ ᾿ἰνίηρ ἔου [6 ρΌΓΡΟΚ68 1180 πλϑηςἰοη6α, 1, 6. (9 
οοεβρίοίο (ἢ ψοτκ οἱ ουῦ γοἀοιηροη ὈΥ δεοίίηρ᾽ 88 δῃ 
Βοίογοθθδοῦ, ὅς, ; ἴῺ ΨΠΙΟἢ νίονν (86 πνογάβ οὗ (ἢφ 
ἌΡοοΙα 9 {ἰΠ6Ὸὸ Βοῦτρνβ, 7, 95., ἃτθὸ ΨΘΌῪ δρί: 
“ς φρρίησ (Πδὲ Β6 ανεγ ᾿ἰνοίἢ [0 τῇδ ᾿πἰογοββϑίοη ἴοσ 
ἐλ εα).." ὍδΠε οφιερίεέίοη οὗ 1ῃ:18 ρυγροϑε 18 οχργεββϑε 
ὃν σωθησόμεθα, οἡ (Β6 βἐρῃϊβοαίίοη οὗ ψὨϊςἢ ἴογῷ 
8οο. ἔδο Ὥοιϊο οῃ δίέαδίιι, 1, 91. 

11. οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καυ .-. Ἧδετο, 85 ἃ {|| 
Βείοχα, ἰἤθγα [5 88 41} 0818 οἵ τοῦτο, Ὀγ ν ἢ ἢ 18 τηϑϑιῖ, 
δ6 (Ἰγγυβοδί, δῃηΠ δε δηςοίθης ἀτοοκ (ὐοπιπιοηίδίοσβ 
γιριτγ οὔδεγνο, ἐσώθημεν, ψῃϊοι! τηυβὲ ΡῈ ἐδιοδβοά 
ἔγρουι σωθησόμεθα ἀπὸ τῆς ὀργῆς ἃϊ νεῖ. 9. : ἴοΣ, [ἴ 
δυϑὶ Δα (181, 1 Βαανα, ἢ88 Ὀδθθῃ δ]0η6 γοϑιηδικοά 
Ἐγ {δα ἰδές νθῃθγδθϊς Βρ. Βατγεϊπρίου), (ἢ 10ιἢ νϑγδθ 
ἰς ψθοΟΙΙΥ μαγοηξδοεϊςαὶ. Ἡδηςα ἰζ 18 δ 7 0 868 
ΨὮΥ καυχώμοναι τηλϑί Ὀρ (ἌΚοᾺ ἴος καυχωμεϑα, ὨΔΙΏΕΪΥ, 
δγορ 2{ 15 ἀδρθῃάδηΐ ὕροη σωθησόμεθα. Τθε οοῃ- 
δίγυ στ Οη Ργοροβοά ὈΥ βδοηϊ6 (Ομ πηδηίδίοτβ, 88 Κορρα, 
τοαηρίθα, ΟΥ ΓΔίΠεΓ (σβίγουθ ἴϊ6 βθῆ86 τηϑαῃΐ (0 ὃ6 
φχριθϑδοα ὃν (ἢς ἀροβϑιῖὶθ.0 Τῇδ ψ ῃοΪα βιἰγυςσΐυγο οὗ 
τς δοῃΐύβϑοθ 'Β Ηρῦσον. Τῆμ8 ἐν 18 υϑοβ, Κ6 τὴ9 
ΗεΡ, 3, ἴοι ἐπὶ, δ. 

Ἴδα δοιεροθ οὗ (ῃ18 δχδ  δίϊοη νγ88 γο δῆς θ οἡ {8 
ἔανουΣ δηᾷὰ φαίθγαὶ οδέὸ οὔ αοὰ. Αμά (86 ψογὰβ 
διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῖδγ 411 [Π686 Ὁ]688- 
ἴηγθ (0 (δδῖγ οὔ κίη, νὶΖ. (ὃς τὰ Ζθδια, δηὰ (Π6 
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ΚΟΜΑΝΒ, ΟΗ͂ΑΡ, ν᾿ διὶ 

τοσοῃοϊηδείοη οδίδιηθα Ὀγ τ. δο (Πδὲ {6 πογάδ 
δι’ οὗ---ἐλάβομεν ἅτε τηρϑδηΐ ἴο δα ἜΧΟρΘΙοΔ] οὗἁὨ (ἢ8 
Ῥσεες ΠΕ: 

Ιε 16 ἀουδίι ψῃοίπογ, (485 Μδοκη. {10 Κ8 ΔῸΣ 
Ὧν. Ὑ7.}18), τὴ6. Αροβίῖϊα πηραΐκαεβ {ῃ18 οβϑογνδίοὴ ἴο 
δῆσον {πδὲ 16 θοδβίίηρ οὗ [Π6 6 ν8 ἴῃ [6 ἴσιο Οοά, 
88 {Ποῖγ αοά, δηὰ Κίηρ, δηὰ ΕδίΠΟσ, 88 ὯῸ ΙΟΏΘῈΣ 
Ῥθου Αγ ἴο ἐΠθι. 

11. δι᾽ οὐ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν. 

Ὦγτϑ. ϑολαγρβ δηά Μεαοκοίρδις (οἱονεὶ Ὁγ Αὔρ. Νεπνοοῦια δηθὰ 
Ὧν. Ηεγ}) δε βιγοηρ Ἔχοερίίοη δὲ οὐνῦ σοϊηγοη νουϑίο αἰοπεμιονέ. 
ἼΠ6 δυδείδηςε οὗὨ {μπεὶν ΟὈ) οί Ο.8 8, [ῃδι ννὲ σδῆηοῖ ὑσορουὶν δρεαῖς 
οὗ οὐν τεροϊνί 6; δὴ αὐοποριεηξ νὨϊοἢ (οα τοοοῖνεβ 88 σηδ6 ἔογ ΘὉΓ 
αἷηες ; δηὰ γεοοποί ἰδεΐοη ἱτρ θα (6 γεολοναὶ οὗ δηοὶίγ, {μ6 οεν οὗ 

Βυϊ τὸ οδ]δοιϊίο ᾿8 Ὀθοὴ ᾿υ5.} 7 οοποί εν ποουπάρα, 
, Μν. ϑίδδο (ἔργου ΑΌρ. Μαρθὲ) {πη κΚθ τπῶῖ ἴῃ6 ττογὰ δοοογάβ 
τὸς ἢ δὶ ΤΥ ΒΊΟΥ ἀνὰ ΓΓαΥΪΟΣ ο8}} τ 6 βγϑέ ἐπιοιβοδιίοη, το ἐα 
Νίδ ραδθαζε 15. ῥἱδί ὨῪ ἀϊδι! κυ δηθὰ ἔγομλ Ξπαΐ δαϊσαίέοη : δτμὶ (ἰΐφ 
Σεσοποϊ!!αἰίου ἀθε8 ποῖ Ἔχοϊυας ἴπε ἰάεα οὗ ργορί ἰδίου, οΣ αἰοηρ- 
τυεηῖ, θεΐηρ; ἴῃ (ΤᾺ ἢ οἰξεοϊεα ὈΥ ἐἰε86 πραεϑῆθ. Α 8ι}}} ὕζογο ϑαἰἰβἔβο- 
ΤΟΣῪ ἀοίδηοσα 8 δυρρ δὰ Ὀγ ἴ6 νεϑεγϑῦ!α Βρ. Βυγροθθ αρ. Β᾽ Ὄγ]ογ, 
Ὑ}Ο σοιδεῖδ παῖ τη6 εαἰϊογδιίοη οὗ {86 '᾿ννογὰ γεοοπο ἰδίου τ δίκεδ 
Ὧ0 ἀϊθετγεδοα ἰὼ {πὸ οἰ αἰβοοιίοη οὗ ἴ8 μΘ868ρῈ ; οἷ'δοα {6 Κ660)}- 
οἰ δείοη οὐίδί θὰ ὃγ Οἰγίϑι᾽5 ἀξαϊ ἢ 156 [86 οοῃηϑεαῦδθῃος οὗ ἰξ6 δίο:ϑ- 
τοϑρηῖ, δηεὲ ὄἼχρίαιϊίου τηϑὲβ ὈΥ ἢίμ ; 88 ἰ8 οὐνίουϑ ἔγοῃα νδτιουθ ρμ88- 
δήξεβ οὗ ϑογίμίυτο. 8ε6 Ποῦτ. 9, 17. 2 Οὐον. ὅ, 18 δι 19. Ηδοῦς. 9, 26, 
8ι1}}} ἰὔδε τνου]ὰ δϑεῖὰ ποῖ ἴο θχοιϑὲ ΟἿ γαπθίαϊοσγθ ἔος υἱδέηρ' δῃ.- 
Οἰον ἴοσ, ννῃδη, 856 {πον πὰ πεῖ Ὀείοτες γτθμάεγθὰ καταλλαγέντες 
τεουποδοα, ἰὶ νου] ά ρεγῆθμθ θανα ὕεθη δαί (6Γ ἴο Βᾶνα Ἔχργοδϑοὶ (ἢ 6 
δατοθ [δίηρ ὈγῪ ἴα δα ψογὶ. Ηόονγανεσ, ἴἤθγο 15 ἤὸ ἀοιδῖ ὃυΐζ 
ἴδεν {πουρς ΠΟΥ ΟΓῈ υβῖηρ ἃ ΒΥΠΟΒΥΓΏΟΙΙΒ [δΊΊΩ : ῸΓ, ἃ86 Ἀγ. 
᾿Μαϊιδγ οὔβοῦνεβ, ϑεσγιω. ὁ, 488, (πὰ 1 δὰ πἰγοεϊῇ σετηδγίεα ἴῃ τὴν 
ἈΑὐνογβασία Βι θα ΏΔΩΥ γοϑῦϑ ἃΡῸ,} ἴ6 τγογὰ αἰθη6 δηὰ αἰοπομεθηέ 
αἰ, ἴῃ {ποὲγ εἶπχθ, Ἔχργεθθ ἴμ6 ποιΐοῃ πον οοηνεγαὰ δγ τϑοοῃςέίε 
'ηα τεοοποϊδαξοη. ΟΥ̓ (Ὠϊα ϑ6η96 ἴδε ᾿Ἰϑδαγηϑὰ Τῇποοϊορίβη ρίνοθ ρονογαὶ 
Ἐχδιρίεβ, 9η6 ἔγοτι ἃ ὉΥΕΓ 88 ἰαῖα 89 Βρ. Τανογ. Ἰηὐδοὰ ἴδε Ρραδ- 
δαρεθ οἰϊεὰ ἰὼ ΜΊ. Τοια 8 Ζο νι ββοη β οι: ομδσγυ ὑγόνε (8. αΑπὰ 1 
«νουϊὴ οὔϑοτγνα δὶ ἴΠ6 πογὰ αἰοηε 8 ῥΪδίη}γ ἀεγινοὲ ἔγοτῃ αὐ δηὰ 
οΟἾ 6, δῃηὰ εἰρηΐῆεβ, 1. ἰο θ6 αὐ ὁπ6; 856 'ἱῃ 586 βρ. οἰξθὰ ὈΥ Φο,πβο : 
4, ἰὸ φεέ αὐ οπὲ, ἴο 08 Κ6 Οἱ εαυ8δ6 ἴ0 ᾷβθθ. 80 Δοίδβ 7, 96. “ δηὰ 
να ννουκὶ δανε δεῖ (δ αὐ ὁπ 6.᾿ Τῆι8 ννα δ[Ὲ βαὶ δὲ οῃὐδ, οἵ αἰοηδὲ 
φοῖι αοά Ὀγ {πὶ ἐχρέβιΐοη οἵ 76βθὺ5 ΟΠ γίοι. Νῶον οοῃείήογίος ΠΟΥ, 
οὔσῃ οὐὔὖν Τγϑδηδίδίογα δὰ υϑοὰ τῆς ννογὰ αἰοπαπιον ἴῃ ἴα ΟἹὰ Τοδ- 

" λαιαθηΐ ἴῃ {8 ΤΟΣῪ 6686, {ΠΤ δοαιθα ἃ ϑογὶ οἵ ρμγορσίϑιυ ἰῇ δ- 
φἰουγίηρ  ΒΟΣΟ. 

Οἱ ἴδ ἀοσέσέμο :|661ζ, 1 οδηηοὶ ὑυ 08}} ζῶν τοδί οσ δ αἰἐδμ(ίοῃ (0 
- 



δ14 ΒΟΜΑΝΒ, ΟΗΑΡ. Υ. 

δοὴθ ἰτηροτίαηϊ οὐδογνδιίίοηβ οὗ ἴδε μίουβ δῃηὰά δβρϑοίουβ Βίδῃορ 
Βυί]εῦ, ἃ σοΐογθηοθ ἴο ΜὨΐϊοῆ ἵ ονα ἴο Ὦγ. ΜαίιγΥ υδὶ δι ρ18. 
“Ομ γος οβεγοὰ ἢΐπ)56}} ἃ μγομ!ἰβίογυ εδογῆςα, δπὰ τδᾶς δίοηθ- 
τηοηῖ [ὉΓ ἴῃς 5'π5 οὗ (δ6 νυουῦ]Ἱά :-ϑ δου ἤσο8. οὗἁὨ Ὄχρίδι ἢ) νοῦ σοτ]- 
τηδηθοά ἴδ 36 νν5, δηά οὐὈϊαἰηοα διποηρβὶ πλουϑί οἱ οσ παίϊοηδ ἔἰ ὁπλ 
ἰγδαϊτίοη, ννῆοϑθα οΥἰ κἰπμδὶ Ῥγο Δ ὈΪΥ ννὰ8 γενοϊαίίοῃ. Αῃά (πον ττετε 
σομτἰ Δ} }Ὺ γερεδῖεὰ, Ὀοιἢ ὁσοαδίοηδ} }ν, δηὰ δἵ ἴΠ γοίιιυῃ οὗ διαιεὰ 
{1Πηγ66 ; δηὰ τηδὰδ ὺὑγρ ρἈιίεαῖ μαγὶ οὗ {Π| Θχίεγηδὶ γε ίο οὗὨ παπεϊηά, 
«Βυῖ ποῦν οποα ἴῃ ἴδ δηξ οὔ δ ννοῦ ιὶ ΟΠ γσῖ ἀρρμεοᾶγοαὰ ἴο μυϊ ἀναγ 
δἷη Ὁγ ἴα βδογίῆςς οὗ Πί πη. 1" Ηοῦ. 9,26. Απηά [ἢ 5 58. σα νυβϑ8, 
ἔπ (Πα εἰμ οδὶ ἀορτος, ἀπά νυν ἢ [ἢ6 τηρεῖ ὀχίθηοίνα ἰθθυεποο, οὗὨ ιΠδὲ 
ΕἸ Δ οΥ ἴον οὈϊαϊΐης μδγάοη οὐ δἰπᾶ, ν]ς ἢ [Π6 ᾿νθδί απ πιδὺ ὃς 
δυρροδεὰ (0 ἢᾶνε (Ὀδοιυρσῆς {πεῖν βου ῆςο8 ἴ0 ανα ὕεεη, δηὰ τη ΐςῃ 
{πε Ψ3ενν δι δβοῦ  .οθβ γε} ν νγογα ἰῃ "οιηα ἀἄσρτεθ, δηα ν᾿ ἢ τεραγὰὶ ἴο 
ΒΟΠῚΘ ΡΕΓΒΟΏΒ. 
“ον, δηὰ ἰπ νυ δῖ ΡΑΓΓΟΌΪΑΓ γᾶν, ἰς πδὰ (ἢ}19 εἰ ΆΟΥ, (ἢ δγΘ ἃσα 

ποῖ ννβηϊ πρὶ ρεδῸπ8 ν ο Ὦδνα δηδεανουγεα ἴο δχμἰαΐη : ὃυῖ ἴ ἐο 
ποῖ Βηά {παῖ ἴῃς δογίρτυγε ᾿88 Ἔχρίδἰηοα ἱϊ., Κα δόθῃ ἴο 6 τεΕῖν 
τυοἢ ἴῃ ἴῃ ἀδτκ σοηοεγηΐηρ, ἴἢ6 τη ΠῈΓ ἴῃ ΠΟ (ἢ6 ἀποίεηῖβ 
υπιεγοιοοῦ διοηπεπγεηῖ ἴο Ὀς πιΔ66, ἱ. 6. μαγἀοη ἴο ὃε οδίδίηοαά ὉΥ͂ 
θαογίβοεθ. Απάὰ ει} 6 ϑογίρίυγε ᾿85, 85 δι γον ἰξ 85, [οἷ τ 16 πηαῖ (ες 
οὔ τὸ 5ϑιἰδἰβοιΐοη οὔ (Ἰ γὶδὲ πιγϑίοσγίοι, ἰεἴς δυο αὶ ἰῃ ἰΐ υγὸ- 
νδαϊοῆ, 86}} οοπ)͵θοῖιγεβ βὈοιῖ ἰΐ τισὶ Ὀ6, ἱ ποῖ εν ἀδεὶγ δὈδιτά, γεῖ 
δῖ ἰεαϑδῖ υποεσγίαΐη. ΝῸΓ ἴδ8 8ὴγ ὁὯδ γϑϑβοη ἴο οοιηρϊαΐη [ὉΣ τνδῆϊ 
οἵ [Ἀγ Γ ἰπίογηβίϊοι,, υπ͵688 ἢ6 σθ δῇῆονν 8 οἸδίω ἴο ἴϊ. 

“« Β016 ανίηρ εηἰδατουγεά ἴο οχμίδίη ἢ οἰοδον οὗ ννμδῖ (γὶεῖ 
᾿Ὰ5 ἐοης δηὰ ουυδεγεά ἴοΥ κ15, Ὀεγοπεὶ ννπαῖ τῆς ϑογὶ μἴιγα Πα5 δὺ- 
«ποσί ζοὰ : οἰἤογβ, ρΡγΓΟΌΘΟΌΙΥ δοαυδα ἴον οοιὰ ποῖ ἐχμίοϊῃ 1ἴ, πδνα 
Ὀδοη ἴον τακίηρ 'ϊ ιν, δῃὰ οοηβηίηρ }ν5 οἴῆος 56 Πεύδοιηον οὗ ἴδε 
γοι)]ά το "ἰδ Ἰῃοιγυςσιίοη, ἐχδπιρίθ, αηά ρονεγηιμεδηῖ οὗ (ἴα (ΟΠ γον, 
Ὑγ Ὠεγθδβ ἔς ἀοοεϊγϊηθ οἵ ἴπῸ Οὐδρ6] ἀρμέδγο ἴὸο Ὀ6, ἢοϊ ΟὨΪγ ταὶ ᾿ς 
ἴαυρῆῖ {π6 εἢδέρδογ οἵ γτορεηίδησο, δυῖ τεηάογοα ἰὶ οὗἩ ἴῃς εἴή]οξου 
ὙΠ ἢ ἰτ 5, Ὁ παῖ ἢ6 ἀἰὰ δηά δι βογοα ΓὉΣ δ: παῖ ἢς οὈϊδλιεεὶ ἔῸΣ 
8.5 1ῃ6 Ὀοποῆϊ οὗ πανίηρ ΟὟΥ τορεηΐδησε δοοερίθα τηἴ0 δἴοΓΏ8] [ἐδ 
ποῖ ΟὨΪγ πὶ 6 Γενϑαϊε ἴὸ βἰπηδιϑ ἰἢδιὶ {ἢον νγεῦα 'ῃ ἃ σδρϑοῖίγ οὗ 
βαϊναιίοη, δηὰ ἤοῦν {Π6Ὺ τ χῆς οὈιαίη τ, Ὀυ τηογεονοῦ ταὶ θ6 μυῖ 
{ἢ επὶ ἰηῖο (δ σα δοΐῖγ οὗ δαϊναιίίοη, Ὀγ τνυαῖ ἣε οἱά δηὰ ευβεγεά ἴοΣ 
{πεῖ ; Ῥυζ υ8 ἱπίο ἃ οδρεοίιγ οὗ ἐδοδρίηρ᾽ ποτα μι ἰδητησηϊ, δὰ οὗ 
οὐιαϊπίηςς δπἴμγα Παρρίπεθθ. Αηά ᾿ξ ἰδ ΟΌΓ νἱ͵ἱδάοτῃ τὨΔΩ ΚΕΝ ἴο 
δοςερῖ ἴμ6 θεπεβῖ, ὈΥ μεγίοτιτωηϊπρ ἴῃς Ἄοοπάϊιϊυπδ ὑμοὴ ννῃ θοῦ ἰΐ ἰδ 
οθεγεὰ, οὐ οὔὐγ φδτγῖ, νυ τοι ἀἰθρυϊδηρ, ἢονν ἰϊ νγὰ8 ργοουγεά, ΟἹ 
δ 5." (Βρ. Βυι]εγ.) 

14. Τῖια τεσηδί ον οἵ {1186 (Παρίου ἰ8 αἰ δου, πὰ 885 ὕδθη υἃ- 
τἱουδὶγ υπάἀεγοίοοά. 11 δοδῆηδ ἴο Ὀ6 ἢ ἀεί οὗ δὲ. Ῥαμὶ ἴο δῆσνν, 
{πδῖ δβ ἴῃε εβεοι οὔ Αὐβδαλ [8}}] Ὄχιεηάεὰ (ο 8}} πηδηκίηα, δὸ ἐὸ 
(ἰἴοθα οἵ ΟΠ γ81᾽5 αἰοπεηγεηΐ, ἔγομῃ ἴῃς Ὀοηεῆϊδ οὗ ννῆϊοῖ (η6 Οδπεῖϊεα 
ὙΕΓ Ὧ0 ΠΊΟΓ6 Ἔχοϊυάεα (ἤδη {πὸ εν. [ἰ οὐρῇῆς το θ6 σοηδίἀετοῦ, 
{παῖ 86 8ὲ. ὕδὶὶ] δὰ ποῖ Ὀδεὴ αἱ πη, ἢ6 ἀνβὶ]8 ᾿ἰ 286} οὗἨἁ ὁρροῦς 
τυ εν τοῦ ἰδ δυθ)εςῖ δυρμεδίθα, (0 δηϊληζα ὁοοβδί ΟΏ Δ! οἱ [86 
ΤΟΙ Ργοζηϊηδηϊ ροΐμ 5 οὗ ἴΠ6 ἀοδρεὶ. 'ΓΒς ἰάδα οὗ οὐσ μδνυὶῃρ' Ὀεδῶ 
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ἐδξόποιοα το ἀοα ἐπτόυρἢ 7688 ΟὨτῖϑε, βοδπηβ (0 βυρβοδὶ ἴο ἢἰμη 
Δ η΄ ΔἸ σαι οὴ, οὗὨ [ἢ Ἔχ οι θη ον οὗ ἴα Ὀεηοῆϊ9 ννε {π18 Τοσεῖνο, 
δηαὰ ἴεαὰβ δίην (Ὁ ἄγινν ἃ ραγα!ἶεὶ δθιννεθ τπετὴ, ανὰ (ἢ6 ἱπ)Ὸ ΣῪ 
ὙΠ οἢ τνὰ ϑδιιδὶαἴη δγ τ΄ [Δ]} οὗἩ Αἀἀαιη. Ης δαά βῆονη, [παἴ ποτοῦ 
Ψενν5 ηἠοΥ Πεμ{|166 οου]ᾶ δὲ βανοὰ Ὁγ ψΌτΚϑ; παῖ ΑὈγαῇδιη Ὠἰϊτηδοϊ 
ὅν) 89 Ἰυδι 1 β6α ΟΥ̓ ἐπἰ ἢ ; δὴ (ἢαὶ σΟΠΒΘ]ΘΘΠΙ͂Υ δαϊναιίοη πλαβῖ Ὀ6 οχ- 
ῥόοίδά ὁμ]γν (ἢγόύρ!ν (Π6 Οοβρὲϊ, [ἢ δι) μετ οΥ Ὑ ΟΥ̓ νν ΠΟ ονοΓ Ἔν ΓῪ 
ΟἾΠΟΓ βγβίθπ), ἢ ον ργοσδθοαβ ἴο ᾿ΠΠπιδῖγαϊθ. (ΤΌΤΩΘΓ.) 

Ῥαγίουσ, ᾿ἰἡἤδοα, πᾶνα θδοη (ἣς ορίἰηἰοηϑ οὗ ΟὉοιηπηοηίδίοσβ οἡ (ἢ 
ἐοηπροιίοη δηὰ βόορθ οὗ {18 νεσϑὲ Ὁ ΟΥ̓ (ἢεβό, βοῦγδ οὗ ἴππ6 ῥγϊῃςὶ- 
ΡΆΓ 68 8.6 ἴἢτ9 βίο Ὁγ ΜΥ. 546. “ Εγαβιηιι8 βυρροβεβ [δαΐ 
(ἢε΄ ὁομλ μα ϑόη ἰς οομ) ]οϊθα ἴῃ νεσ. 12. “. Α8 {βγουρῇ οπθ τηδηπ 
αἴ ὀηίονεα ἰηΐο ἴῃ ννογῖά, 80 αἷΞο, ἄς. Βυῖ Μαεοκηϊρῃϊς οὔβεγνοδ 
ἴῃπαι παῖε τἢ6 Αροβιϊε᾽ 6 ἀγρυπιοηῖ ποῦ ἴδ οτγίρίηδὶ νν}}}] δἀταϊς οὗ 
«Ὠἶϑ, (πὶ ΘΙ ΠΡ καὶ ΠΟΥ καὶ οὕτως οΔη οοηηδοῖ {ἢπ6 ἴννο ματίδ οὐ 81 Πγἷ- 
Ἠτιάθ, 2. Παπήτηοηα ἱποϊε8 νον. 18, 14. ἰὴ ἃ ραγθη 6518, Ἀμα δ0}0- 
Ροόβεϑ ἴπε Αρόετῖ]ε ἴο τεϊυγῇ τό ἷ8 σοπ) μά ίϑοη ἰῃ τοσ. 15, δηα (ἰό 
ἦϊ56 αὔονο ἴτ; δυιὲ {{||5 ἴδ ἡδϊ 4 Ὠδίιιγαὶ οσοηϑίγταοιϊϊοη. 8. Ὁ 6118 δηά 
Ὡοαατίαρε, ντἢ τἢ6 Οοιππιοη εγβίοη, ἱποϊυ 8 νϑγ. 18---17. ἴὼ ἃ 
ΡΑγθη ἢ εϑ8. [ τᾶν ὃ6 ὀὈ]εοιοά ἴο {ι|8, [πδξ (πΠ6 σομι μα γίβοη ἰ8 ἢοΐζ 
Τοβυμπηοὰ ἰη {Ππ βϑαιηθ ἴδ πιβ, δηπ παῖ ἰΐ 18 σοηδιβεά, δηὰ δηςςὶραϊ 
ὃγ νοῖγ. 15, 16,17. 4. “Ὥσπερ τη8γ δ] ἀε ἴο νναῖ μτγϑοεήεβ, 88 ντὸ] 
48 αὶ ἤ]]ον8; Ηοορεν. Μαίι. 6, Φ. δηὰ ου διὰ τοῦτο Τανὶος 
ΤειΔΆΓΚ8, (δῖ ἴ οὔϊεη ἢ88 ἃ τγεϊδιίοη 9 ννῇδϊ ρΌ68 Ὀθίονθ, ποὶ ὑζ 
«ὯΥ οὗ ἰηξέγεηξα ἔγοιη 1ἴ, δ (0 ἀδηοῖε ἃ ἔτι ΠΕ δηἰαγρεγεηΐ ὕροα 
ἵτ, σγ 1η6 δἀνάπείηρ οἵ δότε κίηρ νυ Βίοἢν ΘΠ ὍΓΟΕΒ ΟΥ εχρϊϑίηϑ ἰζ, 
Μαῖιι. 6, 25. 12, 31. ἤοιι. 8, ὃ, ᾶ6. ΤῊ 8. νϑσβθ, ἱπογοίογο, ἴἀκθῃ 
πη οσπηέοϊοὴ νῖϊῃ (Π6 ἰογοροὶπρ, λᾶν πάτα (ἢ6 ΟΠ ον ἢ; δθηβ6: 
“ σε ᾿ανα τγεοοηοϊϊδιίο ὈὉγ δαϑιβ ΟΠ γίβε δοπθ οὐ {18 δοοουηῖ, 
δ Ν 89 ΟΥ̓ 6Πὲ Ὠγλη δ᾽ ἐδαίθ ᾿πῖο {πε νον], δηἀ ἀδαῖῃ ὈΥ εἴη ; δηὰ 
εὔ΄ ἀδαιἢ," ἃς. [τ πιᾶὺ ὉὈ6 οὐδβεγνε, ᾿ιοννανεγ, τηδὶ (ἢ}8 οοηδίγυσ- 

ὁ ΟΥΊΠ18 ἀἰ Βῆςις τορβό, αηὰ τἢς [ΟἹ] ον; σῆοπ, ἴο 18, τὴ8 Ἰσαγηθὰ 
ΕἸΞπει οδενα τῃ 6 (ΟἸ]ονήπρ; νεγβίοδη, δοοπημαηϊδα ἢ ΧΡ ΠαΙΟΙΎ γὰ- 
τ 8. Πασυό (μεν ΟἩ γίϑι τ πθης ΓΕΘΌΠο᾿ Πα 06 πὶ ἀσσεμρὶ Π10.8) 9 δ ηϊ- 
αὐ τηοαμπι ΡεΥ ἀπυηὶ ποηϊπόπι ρϑοσαξιη ἐπ ταππάπιηι Ἰηξογι, οΕ ΡῈ μεο- 
σαΐμεπι τοῦδ, αἴημε ἰδα ἀἡ σηιπες ἤΠοπιὶπές πιῦτ5 ρεηιεϊγανϊῇ, ῥγορμέεν' φμεηὶ 
ὀπίποδ. Ῥευοασετιπὲ (1 ὁ. μεσςαίογεβ σεηϑθηῖ). ν8. 18. Ναιπ τι αὐ 
ἱδρδηι μεσοαί μη φιϊαε)η ἐΓαΐ ἵπ πιχπάο, δεα ποὶ ἐπιρμίαδαίΐμνῦ ρεοσσαέμη, 
ἐδνε ποπὶ ἐχρίαπῖξ. να. 14:. ΕἸ ἰαπιεη ἀοιλίπαΐα εεί πιουβ αὖ Δαπιό 
εὐ οκλοηι οἰξαηι ἐπ εος, φιὶ πυὴ Ῥέσοαυετάπέ, ῬΥΟΡίεΥ͂ ἡπαρίποπε ρε- 
εαἰϊὶ “αηιῖ, γαὶ εεὶ ἰγρυν Γμέατὶ; να; 15: ΑἸ αΉΤΕΗ ΟΝ. δἰπιϊΐε (ἀπη- 
ἴαχαι) ἐσὲ ρϑεεαίο (Λαλτη}) μταίΐ ἀοπιι πὶ: εἰεπΐπι δὲ (}Π0) ὠπὶμ 
Ῥεσοαίο πιμξξὶ τλοὐ ἐπὶ τιπὲ, πιμίεο πιυσὶδ ρταῖῖα' Ποῖ εἰ ἀπ᾽ ἐπὶ ρταίαὶ- 
ἐμπὶ ἀπῖι5 ποηιΐμὰ “εξ, Οἠτὶεἰὶ π᾿ πιιΐο9. (ἘΣ ἐπ ἰΥ᾽ ται! οι) σός 
ἀππααυὶί. νϑ. 16. Νεριιε δἰπιῖϊε (ζαλταῃλ) ἐεξ ἠοπιιπε εἰ φιοα ρὲὴ 
“ἰπιπ Ῥεσεαπίεηι (τεμεῖς εχ νϑ. 1 ὁ. 1ὴ τησπάσπη ἰηίγο  ) ογέπιθπ᾿ ἐπὴπ 
ἐξ υπο (5., παραπτώματι υἵ ραίεῖ ἐκ ἀπ 1 Πε51}" σ᾿ σοπἀεπηπαίζοπ6Ή 
τηοτιὶς (ογρροηίτυν δηΐπ δικαίωσις δισῆς ν5. 16.) φγταξΒ αμέεπι ἰοπιῆν 
ἐν πϑαϊιὶς μεοσαξεε' αἰ 7ασείαηι (νὶ θ᾽) υἕ τ. 18): 

νΟΙΥ. 4Ὶ, 



δ1ϊ4 ἘΟΜΑΝΒ, ΟΗΑΡῸν. 

ιἰοη ἀοεβ ποῖ αρτϑα τ ἢ {ἢῸ υϑὲ οὗ ὥσπερ ἷπ ΟἴΝΕΥ Ῥδσγίβ οἵ {δι ἷ6 
οἸαρῖεν ; νεγ, 19, 4]. ὅδ. Μεδοεϊηΐϊρῆϊ, αἴεγ ΗΟ δηά οἴδοῖβ, 
διρμοδεβ {πᾶΐ [Π6Γ6 ἴδ δὴ εἰ ἢ ρ5ῖ8 ἰῃ νοῦ. 12, ἴπδὶ (6 βδοοοηά πρεπι- 
θεγ οὗ {π6 σοπιμαγίδοη ἰβ ποῖ ὄἜχργεβϑεθα, "“ΓΠΪδ σα  Ὁς δοῦγεν δὲ 
δδῃοῖοηοι Ὀγ 51. ῬαῸ 5 δΌΓγιρι δηὰ 6}! μιϊς8] ΓηΔΏΏΕΓ; υϊ δὸ ἴη- 
δίδῃσα 88 Ὀδ6η βὐάιιοεά ἴο ι8{} ἢηγ 1.6 οτηἰδδίομ οὐἁἩ {με αἰτοῦ Πδ] οὗ 
ἃ ἴοττηδὶ σοτηρατίδϑοη. Ὀεγῇαμθ, δεν 4}}, ἴῃς βγεῖ ἰηϊογργείδιίοα 
ΩΔΥ Ὅς ἰεαϑοῖ ὀχοεμίϊ υηΔ0]ε6. 

ΕἸΏΔΙγ, Μγ. Τυγποῦ νοῦ τοῖς ὥσπερ---ὁ θάνατος ἴπε ργοίαπὶδ οὗ 
ἃ σοῃραγίδοη, ρὶνίηρς τἶδα ἴο ἃ αἰρβγοδϑδϑίοη, ἴο ργονε δηὰ Ἱ]}ιιϑἰ γαῖς, 
δῃἋ οοπτηυδὰ [Ὠγουρἢ {Π6 ἐΟἸ]ονν 'ηρς ναῦβοδ ἴ0 τῆς 181}, θη τῇδ 
Γοϊαϑὶϑ (ἢε 8808} 8 τερεδίθα ἴῃ ἀϊθβεγεηῖ ἴθγπβ, ἀηὰ ἱπηπηεαί διε! Υ 

ἰδιμοινεά ΌὉΥ {Πιπ ἀροάοοϊβ οὔτω---Δωὴς, (ἢ6 ἰδηρυδρε οἵ τὶς ἷδ 
δὐδρίεἀ (ο (ἴα ᾿αδῖ οσῃ) οὗ ἴμε ῥγοῖϊδϑίβια Αηά ἢ ἰδυβ ἀόνῃ ἴδε 
[Ο]]οννΐηρ; βθη8ε: “"Α8 ΟΥ̓ Οὴ6 τηδῃ βίῃ εηἰειοὰ ἰηΐο ἢ 6 ννογ], δηὰ 
ἀεδῖ ΟὨ 411 88 [8 συπβεδαύυθποα ; 80 ΌὈΥ ΟΠ6 δικαέωμα, ΥἰὨἰοουϑηεβθ, 
(τεξεγτίηρ ἴο νυβαΐενογ, ἱπ {ἢ ϑανίουτ᾽β 116 δηά ἀεξαιῃ, πιδὺ θ6 οοῃ- 
βἰἀδγεὰ 88 οοπϑιϊ υἱἱηρ ᾿νἷδ αἰοηδηινεηῖ,) ἃ}} ἀγα γευϊογεὰ ἴο ἃ δίαϊο οὗ 
16. Αηὰ διε γοΐεγβ ἴο ἃ βίη αν ρΑΓΘη ἢ οϑἷ8 ἰη 7, ὦ, 8. 
ΤΌ ορἱηΐοη οἵ Τ ὌγΩοΓ ἰδ ὈΥ ὯΟ τπϑϑῃ8 πονν, πανίωρ Ὀδεη δἰ γεδὴῦ 

τηλϊ ηἰαἰηοαὰ Ὀγ εῖθ. δηἋ ὨΔΩΥ οἴΠεγϑ. [{ 8 εἰ ζυϊασγ [πδῖ, 'ὴ 80.π|- 
Ὠϊΐηρ ὺρ {πε ομρϊηΐοηδϑ οὗ ἴῃ (σπγπιεηϊδίογβθ, ποηδ βῃποιϊά ἤδᾶνς δὲ- 
νογιο ἴο τπαἰὶ οὗ τη Οτγοϑοῖκ δίῃ οτϑ δη (οτητηδηςδίοΓδ, ἰῃ ΠΟΙ νν6 
ΔΓΕ 60 ᾿ἰκεὶγ ἴο πιϑεῖ νυν (6 ἴττυῖ, Νονν (Ὠγγϑοβῖ., []]οννεὰ ὈΥ 
ΤΠδορἢγ]., (ευπιεη. Ῥμοιΐυ8, ἀπὰ οἴδιευβ, ἴγαοο9 ἴἢ6 Τοῃηεοίΐοη 
ἴπ8 : ““Ἡανίηρ; βα! ἃ [Πδἴ ννὲ 8δγ }υ5{1β64 ΌὉγ τς ἀδαιἢ οὗ 76δι5, ἴδε 
Αρμοδί!α ποῦν βιγ κεβ αἵ [ἢ τοοῖ οὗ (πε ον], δ'η δὰ ἀδαίῃ, δῃὰ ὁἤονν 
Πονν ΠΟΥ οηϊογοα Ἰηΐο τΠ|6 ννογ] , πδηλοὶν, ὈΥ οπε πηᾶπ, Αάδιῃ; δηά 
ἢονν ἱποῪ νγογα ἀοβίγογεά ὈγῪ οπα ἤδη, ἐνὐθὴ Ομ γίϑι .ζ68ι18." ΝΟΥ͂ 
ΠΕΓῈ ἀγα ἴννο (ἢ ρ8 ννογίὮυ οὗ ποῖσε : 1, ΤὭοϑβε [πίεγργείεγϑ [ΑΥ̓ ΠΟ 
Βίγοβδβ ΠΡΟΩ διὰ τοῦτο ; ννῃϊς ἢ οοηῇγηιδ ἴπα ορ᾽ ηἴοη οὐ βοῖῃς Οοηι- 
Ἰηεηϊδίοῦβ, 85 Κόορμε, ννῆο Τερζαιὰ [8 88 ἃ μεγίϊοὶς οὗ γϑῃβι[οα ; 
οἵ, (885 Ογοῖ.,) {πίη ἴξ 8 ἠοῖ πιεδηῖ ἴο γίνε ἃ γεάβϑοῦ ὧὡγ Ὑπαῖ 8 
Ὀδοη Ὀείογο βαα ; βίο ὑροὴ ἰἢ6 νοΐ δαοῖμβ [6 Ὀευῖ ἔουηάοά. 
ᾧ, ΤΏοΥ σοηβτγι {ἴα Πυροιπερίϑ οὗ ἡ ϊτΌγ, Μαςκηίΐμηί, Μογιιβ, δπά 
Οἴδετβ, ἰμδὶ (ἢ Ἰατῖον δ] οὐὗἨ {Ππ6 οοτηματίσοῃ ἰδ δια ἰοέι τὸ ὃς δυρ- 
ὈἸεὰ ; δβϑμθβοῖδ!!ν 88, ἃ ᾿{{16 ἔυΥ ΠΡ οα, [ἢ6 Ομ ρδγίδοῃ ἷ8 γεβυπμρά 
δηά οοπρ)ρ]εῖοά. Αηά (ἢΐδ8, σαΐῃ, δρεῖχπιβ Ὀγ ἔδγ (6 πιοϑῖ ὑπεχοθρίϊοι- 
δΌΪα ορϊἱηΐοη ; δἷἱ ἰϑδϑῖ, Ὧ0. ννε}}- ἐἔουμάοα οὈ]δοιίοι ᾿δ8 γεὶ Ὀδδθη εδῖδ- 
ὈΠ1516ἃ ; ῸΓ ἴο τεαᾳυΐγε (νν ἢ Με. 814 46) δὴ Ὄχδιωμὶς οὐἁ (ἰνΐ8 ἱγγερα- 
ἸΑΥΪΥ ἰδ ΠΓΘΟΑΘΟΏΔΌΪΕ ; δἴηοα ἰῇ 80 δβηοχηϑίοιιβ ἃ Ἡυγο δ8 8ῖ. Ῥδιιὶ 
ἴΠ6ΓΘ ἃΓῈ ἢοϊ ΟἾΪΥ͂ ΠΙΔῺΥ ἐέγηια ἅπαξ λεγόμενα, Ὀμΐ ΓΏΔΩΥ οοπεέγιο- 
ἐϊοπς Ὑ ΙΟἢ ποῖ ΟΠΥ Οὐοὺν ἴῃ πὸ Οἴδοι ψυυϊογ, Ὀυϊ ρεγθαμρθ ΟὨΪ 
οδοο ἰπ ἴδε Αροβῖϊθ ἱπηβεὶῖ. ΟΥ̓ εἰνῖ8 ἰηάοθαὰ Ο]δββ, ΡΠ]. ϑδοσ., (οἍ 
ἐνεῃ Ὦγ. Μίδο Κη 8 ηοῖς,) ν"}}} δι ρρὶ)γ δυβὲοϊεηι ρῥγοοῖβ. ἔἢ πγυνῖ, 
μόονγενοσ, οὔβογνο, {Πᾶἰ 1 οδυθηοῖ ἀρρτγονα οὗ ἰπ6 οσίγεπια ἴο νοὶ 
Ὅν. Μδοκηϊμθϊ σατο (Π6 ννῈ}}- σου πα δα ῥγϊηοὶρὶα δθονθ-πδπιοησά, 
φηά νηΐ ἢ πο [6βϑἷν Ἰῃογθαβοο ἴδε αἰ βου ]γ. [1 8 δἴγαηρε ἴῃδι ἰδ 
γυάρηεηι ἀϊά ποῖ δυρρεδὶ ἰο Βἷπ), ἤονν ᾿αργοῦαῦθ 'ἰὰ νγαβ ἴπδῖ {Ππ6 
Αροβίϊε 5ΒῃουἹά δδνε ἰηίθηδεα 80 νεσγ ἴοσιῃδὶ ἃ οουηίεγρασὶ οὗὨ [δς 



ἈΟΜΑΝΞ, ΟΗΑΡ. ν. διδ 

εὐταραγίβου : δη, υῖδὶ 15 ἴῆογο, [π31 ἴπ6 ἰαϑὲ ἱ'νογιΐδ οὐ ἱζ, ““ οσ 4]} 
Βατα δἰῃηεα," ἔογπι ργορεῦἾν πὸ μαγί {βεγεοῦ, θοῃρ; πλογεὶν ὀχερεῖὶ» 
οἱ οὗ αἰΐ τῃ6 μιεοοϊ. ὙΠῸ ποάδ ἴῃ τνΐο π6 )υ9{} 65. 59 δϑαϊ- 
(ἴοη, ““ ἴογ 411} ϑαν οὐεγϑα," ἰ8. τηοϑὶ βορῃ ϑιϊ.8) δῃὰ υηϑαῖ9ἴδοίοῦγ. 
“11 ποϑά ηοῖ βιιΓριῖβε τ15 (88 78 Π6) [0 δὰ Πα αἰ ἄωνο οὐεψεοα: ἴον 
80} ΕΪΥ, νυ] 26 πιυοἢ ριορεϊεῖν ἰΐ ΠΥ ὃὈς 8814 {Ππ αὐΐ ἤαυε οδεγεά ἷῃ 
(Ὠγιδῖ, (ἢὨοὶν ἔοάογαὶ ἤθας, 48 ἴπαὶ αἱὐ λαῦα εἰππεα ἴῃ Αἄδῃ, {πε ὶΓ ἔθ - 
ἀετγαὶ μοδὰ." 
ὙΠ γαβρεοῖῦ ἰο [6 οἵ ει τποά68 οὗΪη οὐ ρΓαϊατίοη αῦονα ἀοιαἰ οί, 

(αὶ οἵ Ενδϑιηυβ (νν ϊοἢ ἷἰα ῥτείογγεὰ Ὁγ 526) ἰβ οὴ 8 ἴδνοὶ υυἱὶὶ 
ΤΏΘΔΩΥ Οἵδεν οσγιιάθ ομίηϊοηβ οὗἁ {ἰἸ βἰχίθεηι ἢ οαπίυγγ, Ὀυς τνουἱὰ 
ΠΕΝΟΓ ἤανα ὕεθη Ὠαζδαιάδά ἴῃ {ΠΠ6 μιεβεηΐ ἀρ, ἴῃ νυν οἢ {πὸ ργοίρίοϑ 
οὗ [6 Ογδὲκ Ἰδηρυδρα ἅΓ6 80 τους δεῖῖεγ αηάἀοτείοοά, δηὰ ἀϊπεβίοα 
ἷπίο ἃ πιυῖα ΤΡ Δ Υ δγϑίθιῃ. ὙΠ6 πιοιίὶϊα δαομιεα ὃὉγΥ ουν ΕὨρ] 88 
Τγδηϑαΐοιϑ, Ἦ 6116 δὰ δοσατγίαρα, Ὠδπηεῖγ, οὗ Ἰποϊυάἑηρ τοῦ. 18-- 
17. ἴῃ ἃ ραγθῃι θβὶβ, 18 (ἴο βὰν {᾿)6 16 81) νϑῦγ ἱπεῆηοϊθηϊ, δηὰ 9 ρεγ- 
᾿ἸᾶΡ8 δια 886 νυ ἱἢ στεδῖον ἀΠο 168 (ἤδη δὴν οὔἢε τεαῖ. ΤὨδὶ 
οἵ Ταγ]ον 8 1:8 0]6 ἴο βιγοὴρ δηἋ ἰπϑιιραγαῦ!ε Οὔ] οἰ 0.8 ΟἹ (ἢ 6 ΒΟ 6 
οἵ ργορτίειςγ οὗ ἰδῆρυῦρε, δη ἰμπεεα ἴδ, ΟἹ ΤΩΔΗΥ δοοοιηίβ, υἱ(ΟΥΪῪ 
᾿πδάημγιβοὶ 6. ΤΠ ϑεωβα οὗ ἴδ οἶδιιδε 18 [ἢ ϑυπιπιδὰ υρ Ὁγ Μδο- 
Κωηίρῃϊ. “58 1ἴ νν88 οοῃβίβίδηϊ νυν ἢ (Π6 ͵υδῖο6 δηὰ ροοάπεβθ οὗ 
αυὰ τὸ βυδ]εοϊ 411 πρδηκίηα (0 3ΐη δηὰ ἀδδίἢ, Ὁ ἴΠ|6 δίη οὔ ἴπε βγοῖ 
Ὠδη ; 80 ἴζ 18 Θ418}}γ οοποίϑίεης ν1 ἢ} [Π6 δῖος δηὰ ρουάῃεββ οὗ 
ἀοά, ἴο ἀεἰϊνεῦ 411 ϑδηκίηα ἔγοῃιν ἀδαίϊ, δῃὰ ἴυ ρυῖ ἰπϑῖ ἱπίο ἃ 
οδραοίτγ οὗ Ὀεσουίηςς τριΐθουβ, δηά οὗὨ ᾿ἰνίηνς ἴὉΓ ἐνοσ, ὁυ δοοουηῖ 
οὐ τε τὶ οουϑηε688 οὗ υπε πιλῃ. 

Βυϊ, ἴο ργουσερθα ἰῃ ἴμ6 ἐχαιϊπαιίου οὗ ἴῃς σαϑῖ οὗ (ἢ 8 αἰ βου ]ε 
δεηΐθηρε, ἡ ἁμαρτία 5ϊτηρὶν εἰρη  βεβ δὲη ἘΣ; ὯΟΓ 8 {πεῖῈ δὴν ρτγουηά 
ἴον {16 ἀἰδιϊηοιοη, νυν ΐο ἢ δοιηθ ἤδμπου ὑδίννθθη ἁμαρτία πηὰ ἡ ἁμαρ- 
τία, ΠΆΠη68 ΟΥ̓ νἰΓίῃε8 8η6 νἱοθϑ γορι ΑΓΪΥ σΑΓΓΥΙ Ωρ; ἴΠ6 ἀγίϊοῖο, ΤΉ Ϊ8 
Κορρε, οβεμηι., δῃὰ οἴ εν γθοεηΐ [ογεΐση ΤΠδοϊορίδηβ, ἀδίβγιηϊηθ 
ποῖ ἴο Ὀ6 ψ»Παΐ 18 οΔἸ θὰ οτγίφιπαὶ εἰπ, ΕΣ (πεὶγ σεαξοης (Ἰ 80ο]ὶ 
ΠΟΥ ὩΔῪ ὃδ (Ά}164) ἴ Γεΐογ ἴο τῆ ννοσκβ τΠ θη βεῖνοβ. ΓΠΟΥ 818 
ϑιιο) 88 αι ἰπ||6 ᾿ἰκεῖὶγ ἴο ργοάυσε σοηνίοιίοη ἢ {Πο56 ΠΟ ἢανα 
ζοτηιοὰ ἃ εσογγεοῖ Κηον]οαρε οὗἉὨ {π᾿ Γελ] δίῃ γε ΟὗἉ ογὶσὶηδ) δίῃ, νν Ὠίος 
ὨΔΔΥ ὑδ Ὀεϑῖ ἰεαγηθὰ ἔγοων {ΠἸ6 νγοῦκ8 οὔ ἴπ6 ρτεαῖ ΤΠθο]ορίδηβ οἵ ΟὐΓ 
ΟΥῺ ΘΟΘΙΓΥ, σΟπγηδποίηρ νυἱ ἢ ΟἿΣ νϑπογαῦ ας Ἐ εἰογη)οιβ, δη δηά- 
πρὶ ἢ ἀπὸ ογπαιηθηΐβ οὗ ἴπ6 ΟΠὨυγοῖ ἰῇ ΟἿΓ ον ρὲ, πδιμεΐγ, 
Αὐὑρ. Μαρεθ, Βρ. Τοπιϊΐπε, νδηι άογι, Μάγϑη, Βιιγρεδβα, Ἠον]εγ, 
ΒΙοπ)βεϊά, Μδηῖ, δῃα πηδὴγ Οἵ 6 ΓΒ, 

Βυϊ, ἴἰο μιοσεεά ἴο {δ ἐχργεβδίοῃ ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον 
εἰσῆλθε, {ΠπἸ6ΓῈ 18 ἤΕγα δι ἢ ἃ ἤρυνα 88 ἰβ νεῖ ἤοραυθηῖ, 1 1816 
ἴῃς Οὐομπδηϊαῖοι5Β σοιηρᾶγο ἐσ ἑησαεὶξ ργουὶϊπείαπι. 

Ὁ “ΤΠ 51.) (οὔϑεγνεθ Ὦγ. Μδοῖη.) νης οπίογεά τπγου σὴ (ἢ α 
οὔδ πρδη 8 Οἰδουθαΐθποου, 18 ηοῖ (6 γβι δίη οὗ Αὐδίω οἠΐγ, Ὀχῃι {μαι 
ὁοιτυριΐοη οὗὨ παΐυγε δἷδὸ ἡ ῃοἢ (ΟΟΚ ρίδοε ἰῃ Αἄὐδηι, ἱμγουρὴ ἢΐφ 
βιϑὶ βίη, δῃά νυ ῆΐϊο πα σοηνογεοὰ 0 4}} ᾿ἷδ ροδίεγἴγ.᾽" 

ῷ ει, ᾧ 



δ16 ΒΟΜΑΝΒ, ΟΗᾺΑΡ, νὰ . 

12. καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὃ θάνατοςρ. ΟἹ (δ 1Ἰῃίοτ» 
ὀβα μὰ οἵ θάνατος (οπηπιρηίδίοιϑ ἅ4τ6 ποὲ ϑρτεεα, 
ΟἴἹ8 ἴ8Κα ἰΐ οὗἨἩ πδίυγαὶ, ογ ἰδπιρογαὶ ἀθαι ἢ ΟὨΪΥ. 

Οἰἰιογβ, οἵ βρίγιῖυδὶ ἀθαίῃ, ἱ, 6. βνθῦγ ϑβογί οὗ πιίβογυ, 
βρθ ΙΔ ἢν {Πδὺ ὙΠ] οἢ 5 (ἢ 6 ρυπιβῃπηθηΐ οὗ νὶςα δηά 
δίη, 89 ΜῈ6]] [π᾿ 1ἢ18 νοῦ! 88 ἴπΠ6 παοχί. (δὲ δε δι. 
δηὰ Κορρθ.) Τ|ιθ δογῆπον 18 ἴη6 θεβί ἰουπάδά οφί- 
ὨΐΪΟη, 8Δηα 15 βιιρμογίοα ὃὉγ {π6 διυίπογιγ οὗ (6 δ" 
11) 6 Γ5, δηἀ τεοκ (ὐοιηιηθηζαζοσβ. Μδοκηῖρί υη11685 
οί ἱπίογργοίδίίοηβ. Απά {||8 185 δοσογάδπέ ψπἢ 
Πα 6 γοδὰ ἴῃ (ῃ6 ΟἹ Τοβίδμθης οἵ {Π6 οτἱρίη οὗ 
ἄθρει, δηὰ νῇῆδί 18 ἰοιιὰ ἰῃ {π6 δ ἢ] οἃ] ψεοσβ, 
δχίγϑοῖβ ἔγοπῃ ν᾽ ΟΠ ἃγ6 ρίνοη Ὀγ δεῃοορίέρεη. 

12, διῆλθεν. Τῇα Ε΄. . τοπήθγβ, “ ρϑβϑβϑα {ἢγοιρὶν:" 
Τοάόν., “ ραβ8θα υροη.᾽᾽ 1 ρτγαοέδι, ““ 85 ἱγδηβη θα 
Ὀηϊο 4]Ϊ ἔγοση σϑῃθγδίοη ἰοὸ ραθοσγδέϊοη.᾽ δὸ ΟἸδῶ. 
οι. Ερ. δὰ (ογίμι. 1, 8. βϑῆλον ἄδικον καὶ ἀσεβῆ --- 
δι’ οὗ καὶ θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον. ΤΠυσγά. 4, 
ὅ4.. ἡ νόσος ἤρξατο εὐθὺς, καὶ ἐς μὲν Πελοπόνησαν οὐκ 
ἐσῆλθεν. δι. ὦ, 4. Κορρε, ἴοο, εἰΐ65 δεβαίοπι ἴο]. 
100, 2. Θυειηδαιηοατπι) ἤοιηο Ρῥτίπλιβ 1 ΡΠ 0}5 15 
Ρεοοδίο, (ἢ. διοΐογ μεσοβί1), 515 Μ 8588 δέ ἢ 1π|88 
(ἢ. 15, φυὶ ἤηδη) ἕδοι ροοςσδηα}) δή ἀμ δγθηάμ. μ6ο- 
οαΐυπι ΡΘΠΙυ8. 

14. ἐφ᾽ ᾧ πάντες ἥμαρτον. ἜΠοΓα [45 δϑη πο᾿ ἴτε |6 
4 διθςς οὗ ορ]ϊοη ὁῃ {᾿Ἰ 5βδθῆηβε οὗ [686 ψογάϑ. 
ΤΙ. ογρίη οἵ (ῃ6 αἰ ον 1168 Ομ ον 1 ἐφ᾽ ᾧ, 
γ᾿ Π10}} 18. ϑιιϑοθρί θα οἵ ποῖα {Π8Π ΟἿ16 βίρῃιηοδίίοη. 
ΤΠ πιοϑῦ δηοϊθηΐ, δηἃἀ ρογῆδρ8, Ὀ6ει ἔουπασδα [ηϊοτγ- 
ΡτΓοίδτοη 18, δέοαυσα ἐδαΐ, ἱπαδπιμοὴ α5, 70" ἐδαΐδ 81] 
αν ϑἰηηθή. Βιυιῖ 858 ἰπΐληϊδ χἢο αν ποέ βἰπηθὰ 
ΔΓ ἰδ Ὁ]6 ἰο ἦ64{}}, 80 πγοϑί οὗ [ἢ986 ψῇῆο δάορί {παῦ 
ΣηΓοΓρι ας οη ἤανθ ΓΘσΟυΓ86 ἴο ἃ τη Δ ρὨΟΥς8] 56Π86 ; 
ν]Ζ. “" 8}} αι Ἰηνοίνοά ἴῃ {πΠ6 σοῃηβθαιρθηςα οὗ Α΄δῃ)᾽8 
{γδηβρτγοβϑίοη." ΟΠ 6ΓΒ αἶα ἐφ᾽ ᾧ ον ἐν ᾧ, ἐπ τυλοπι, 
ὃψ τυὐὐοηι. ΑἸὰ 115 ἔάνοιιγϑ [6 ἀοοίτίηα Οὗ 6 ἐπι- 

π' ΟΥ̓ Πΐθ βεηβα Μίγ. ΒΟΙΚΙ]ον δά άκιοο8 88 ἐχαιηρῖοβ, ΤὨυοσγά. 1, 154, 
γνῶναι ἐφ᾽ ᾧ ἐχώρει, νι θεγο ἴ);ς 5.0]. ἐχρίαϊηϑ, οὗ χάριν. ΑἸΞο 
Ῥοϊνῦ. 1. 12, ἐφ᾽ φ' δυσαρεστουνένοι : ἃπηὰ Ῥογρῆγτ. Ὗ. Ρ. δου, ἤπ, 
ἐφ᾽ ᾧ πάντας ἐκπλαγῆναι. τὰ 
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»Ρμξαΐϊοη οἵ Αἀάτη 5η. ὅ66 Ηδρ. 7, θ. [ὸ [8 [30 
δβϑρουδβε ὃν Κορρε δηὰ (βϑιζον, [6 ἰαίἴογ οὗ ψ βοιῃ 
Οἰ68. 8 ϑ8:η1δι δαπίϊπιθηῦ ἴγοιθ ἃ «06 18) ψτίίογ. 
“ΤΠη6 ψἤῃοϊα ψοιν]ὰ βἰηηθά ἴῃ {Π6 βᾶηα βίη ἰη ψῇῃϊςῃ 
{ῃ6 ἤτβι ἤδη βίπηρα : ἕοῦ 6 5 ἰδ ψῇοΐα νου] ά." 
ΤΑΥΪΟΣ δηᾶ Ὠοάάν. ἱπίογργοῖ, “ αηΐο ψῃΙοἢ 4} ἤανθ 
ϑπη64.᾽ Βιιῖ {18 18 ἃ 56η86 ΒΟΆΓΟΟΪΥ [η{6]}1ΡῈ0]6, 
8Π4 ποΐ οαραῦὶβ οὐ μὴν αιἰϑέβόίζοίυ ργοοῦ. Α58 ἴο 
Μι. 1οοἰκο᾿β νογβϑίοη, ἰξ ἰβ δ ναιΐδποθ ΨῈΠ ΘνΟΥ 
ῬΓΙΠΟΙΡΪΙΒ οὗ σογγοοῖ ᾿ηἰθγργοίδιοη. ϑοηηα (οιηηιθη- 
ἰαίογβ, ἃ5 Με. Τυγηόγ, γοηάθυ, “9 αἱἱ ἤανὸ Ὀδοῦίηδ 
8:10] οἰ ἴο {Π6 σοῃβθηθης68 οἵ 81η. [Ι͂|ἶὲ}. {[}8 Β6η86 
ἢθ 8αγ8, [6 σγοδίθγ ρᾶγί, ανϑη οὔ ροϊϑιηῖςβ, ψἢ}} ἄρτθθ. 
Ἦδβ πταιιὲ ἴπθδη, δαὶ τηοϑὲ ψ}}} δἀπιῖϊς (Π6 ἀσοέγἑηο, 
ποῖ (δ {ΠῈῪ ψ|}} δἀϊΐπιε 16 το Ὀ6 ἀδάϊιιο!]6 ἕγοιι 
{Π6886 νογάβ. Ι͂ἢ Ἰυβίϊςθ, μονανογ, ἴο ἢϊπι|, 1 τηυϑί 
Οὔϑεγνθ (ἢδί 8 ἱπιογργοίδίοη 185 σουπίοηδηςθα ὈΥ̓ 
ΟὨγγυϑβοβί., ψἤοβα ψογ 8 8.6 ἃ5 ΠΟ 5: Πεσόντος γὰρ 
ἐκείνου, καὶ οἱ μὴ φάγοντες ἀπὸ τοῦ δύλου γεγόνασιν ἐξ 
ἐκείνον θνητοὶ, ὖς ἂν καὶ αὐτοὶ πταίσαντες, διότι ἐκεῖνος 
ἔχταισεν. 
Μγ Ἰιϊῖ8 1} σὺ ρϑγϊ τὴ ἴο ἐο πιο {8 

δα δ)]οΐη {Π6 ΓΟ] ον ης δηποίδιϊοη οἵ ὴ᾽ δἰβίεϊη. 
“«ὝΠΕΟΓΘ 18 Ω0 ΠΘΟΘΒΒΙΥ [ῸΓ (Π8 Ψψοτγαά8 πάντες ἥμαρ- 

τὸν (0 Ὀ6 ἤθγα ᾿πίδγργοίθα οἰμεγν 86 ἐπὰη ΒΌΡΓΑ 9, 
14. 8, 238. ἸΤΠόγα [ῃ6 Αροβίίβ ἢδ5 ἰὴ νἱονν ργίθνο 
ΒΙΏΠΟΘΙΒ, Δα δηὰ ψισκοὰ θη. Νον ἴ τυβί, 1η (ἢ 
τὲ ρἷδος, θ6 οὐυβογνϑα {ἢδ{ ἤθγθ {Π6 γα 18 Ποὺ γείθ "6 ΠῸ6 
ί(ο τῇοβα ψῇο ἀϊα6 ἴῃ οἰ] ἀπ οσα Ὀοίογα {πὸ ὺ δανὅ 1Π6 
υ86 οΟὗἩἨἁ ΤαάδΟΠ ; ἴῸΓ [Π6 ΑΡΟΒΙΪΘ 18 βρεακίηρ οἵ [ἢ ο86 
ἴο ψἤοια τ{Π6 ᾿ανν 15 ῥγοιηυϊραίθα ; ψῃΙΟἢ σδηποῖ 6 
8814 οὗ ̓ Ιηΐληῖ58. δΘσοΆαΪΥυ, 1 πηυϑὲ 6 του Καα [ἢδὲ 
ἐῃβ ψῇοϊθ δυπιὰῆ ΓΔΟΘ 15 ἤσθγε αἰνἀ6α ἴητο ἵἔνο 
οἶαϑθε8. ΤΠ γογηιοσ, ῃὰ [Π6 (ᾺΓ ργθαῖοῦ ρᾶγῖ, σοη-: 
οἰβὶ5 οὐ {Π0886 ῆο 64 4 16 σοῃίγαγυ ἴο γϑϑβοῃ, δῃά 
ἀδή]!οαὰ τιϊῇ 4}} βουῖβ οἵ σγιηγθ8, 8)ηἃ {ῃθγρίογο τηθὲ 
ὉΠῈ βανοῦα ρυ]Βῃπηθηϊ ἔγοιῃ {ἢ 6 ΑἸΠπΙ!ρἸΥ, 50 ἢ} 88 
Φ6Γ6 1Π086 Χο Ρογιϑῃηδά ἴῃ {6 ἀδίυσο, δηα [Π086 
Ψ ΠΟ ΘΓ ΒΝ 8} οὐν86 ὑρ ἰη (π6 ἤαπηὸβ οἵ δοάοιῃ, ΟΓ 
Νιόδῳ 186 Αροϑίϊ8 ϑρθάκβ, νεγ. 12,18, Τὴ ἐαέίεν 
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οἶ488 σοπΊργβ68 ἰἤοβο ἔδν 7υ8( τηεη, δεῖ, Εποοΐ, 
Νοδι, ΑὈτγαἤδπι, [584ς, Φ4οοῦ, δηπ Ψοβερὶ, νῆο ᾿ϊνοά 
Ρίουδὶγ, δηὰ γεῖ ἀϊεά. ΟΥ̓ Π686 [Π6 Αροϑβε]8 βρεᾷκβ8 
1η νοῦ. 14.᾿" 

[ἡ 11ιϑἰταί οὐ οὗὨ [Ππ| σεπέϊπιοηέ σοηϊδιηθα ἴῃ (ἢ}6 
ἰογοροίηρ ῃοΐρ, 1 τηυβδὲ οὔβογνο (δι ᾿ξ ἢ88 ὈΘΘη ἴῃ6 
ορϊπίοη οὗὨ πιάην διοϊηθηῖ (οιημηθηίδίογβ, (Πδΐ Π ΘΙ ΕΠ ΘΓ 
ἴῃ {8 γαββᾶρζθ, ΠῸΣ ἰῇ [86 ΨΠΟΪΘ ορίβε]8, ἀο68. {Π|6 
Αροϑί]α πιδδὴ ννῆδί ἢ βᾶγ8 ἴο Ὀ6 ἀὐ μὰ ἴο πίη (8, 
Ὀυΐ ἰο δι] 8. ΤΠ ϑ8ιιπὶ οὗ ([ἢ6 ψῇῆοϊς ἀϊδϑριιίδίοη 18 
{π8 βἰαιοδὰ ὈΥ Βοβϑηπη εν : “ΑΒ 4}} (ῃ6 ροβίθγ νυ 
οὔ Αάδηϊ, ῃοῖ οὨΪγ 26 νγ}8ὲ Ὀὰὶ (δ. 11|68 4180, βίη δηά 
Ὀδοοτλ6 ΠιΙ86ΓΔΌΪ6, 30 δ], ηοΐ οηΐγ 968 θαϊ (θη. 165 
αἰβο, ΔΥ ὈΥ οἣδ ΟΠ γίβῖ οὐίδϊη γϑπγ8ϑίοη οἵ βἰηβ δηά 
6] 1ογ. “ἦΝον {Π18 (σοητίην 88 ἢ6) 15 (ῃς αοοέγίηθ 11- 
86], ἔγοῦλ νν ἢ Οἢ 'ν6 τηιϑὲ σαγοΠ} γ ἀἸβε! συ 8 (ἢ ἂγ- 
συϊηοηίδηαιὶ γαϊο υϑ6ἀ Ὀγ (ῃ6 Αροβι[8. ἔογ, 1ἴ τηιιβῖ 
Ὀ6 οὐϑογναά, μα ἀϊβρυΐοδβ ψ 1} {Π6 ψενν8 6: οοποθδδ,δ, τὶ 
Ὀοΐηρ (οἷς ορίπίοη (δὶ {[πΠ6 8δῖη οὗ Αάδη, ννᾷβ8 {116 
σϑιι86 οὗ 41} (6 τηογὰὶ]ὶ σοιγυρίοη δηα [ΒΕΓ οὗ 
τηδηκιηα,. ὅ5666 (γι βίορῇ. Εγιάθγ, Ατηπιοη σοτῃιηθηΐ. 
ἄς νοϑβιΐργ!!8 ΤΠοοϊορία Ζιἀ δῖος 1η δορί δίοϊὰ Ῥδὺ] δὰ 
Ἐοιηδηοβ." [[0π’υϑῖ, Ὠονανογ, Θηίογ ΤΥ ρῥτγοίοθϑβι 
δρϑϊηβίὶ [ἢ6 ῥγιηοίρὶθ ἤθεα τηδ ἰδ! θα, ν᾿] ἢ ψου]ὰ 
ἴΏ4Κα {{π ἀοσίγίηθ τϑϑῦ τη ΓΟ ΪνῪ οὐ «9615 ΟΡΙΠΙΟΏ8. 

18, ἄχρι γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν ἐν κόσμο. ἨδτΓα 
αρϑίη ἴ[Π6γ6 ἢδ8 θη 8018 αἱ ν γβῖ τυ οἴ πίογργαίδιϊοη. 
ἤΑχρι ἰ8 τοηάογθά, Ὀγ 16 δηοϊθηΐ (οιηπηρηίδίογβ, 
δοίονγδ, οΥ ἢ} ἔο. Βυὶ Οτιίρθῆ δηά οἰ]ογβ, [Ὁ] ον 
ΟΥ̓͂ ϑο!8 τηοάθϑγῃ [Ἰηϊ(ογργθίθγθ, Γμήθυ ἰὶ ἀμγίηρ; 
νοΐ 8656 18 Θβρουϑοά ὈγΥ Κορρο, ψῇο ρδγδρῇγαβοβ 
{Π8: ““ [8 Ὀγ ΟὨγίδὲ οηἱγ, δῃὰ ποῖ ὉΥ {π6 ἰὰνν οὗ 
Μοβαβ, παῖ τῃδηκι πα ἃγο Ὀ]οββοά ψι ἢ οἴογηδὶ [18." 
Ι 866 ποῖ, Ποννανοσ, ον [Π6 ράγίίοῖα σδη ἢδνθ. {Π8( 
β'φηϊΠοδίίοη, δηα 5011] 1688 ἤονν 'ἃ σἂη Ὀ6 Δρρ]!οδ0 6 
ἄογε. Ἐοι (85 οὔβογνεβ Μγ. Τυγῃθγ) ᾿Ἰοσψονοῦ γὰθ 
{Π18 18, 10 ΟΥ ΠΟ πηθδῃ8 [Ὁ]]οὐν8 ἔτοπι (Ππ6 ἀδοϊαγδιοη 
(μαΐ τπθῃ ψ γα 4}} τηοτγία! {1} 1Π6 δογοραϊίοη οὗ 16 
αν, βίηςσθ {6 ἃΓ6 Θαυ }}Υ 80 υπάογ (ἢ6 (ὐοβροϊ,᾽" 

Οη {Π6 β8εη86 οὗ [ἢ6 Ὡδχὶ ψογάβ {ῃ6γα ἢᾶνα ὕθθη 
δενϑγδὶ ορίπίοηβυ Μδηγ (οπιπιοηίδίογβ, ἃ5 (γα τυ, 
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Ποάάν,, ὙΥ εἴ8., δηὰ ΕΒ οβθῆπ)., βυρροβα [6 Αροϑβίῖβε 
ἴο πΙοδη (ἢδί 88 831ηὴ σδῃηηοΐ Ὀ6 ἱπηρυϊεα ψἤθη {Π6ΓΘ 18 
ΠΟ ἰδ, σΟΠΒΘαΌΘΏΓΥ 858 1 τῦαδ πηρυΐϊοά, ἴῃ 6 Γα πλιδῖ 
ἤδνο Ὀθθη ἃ αν, νῖΖ. ἰῃ6 ἰὰνν οὗ ἤδίιγθ βδιιῖ (ἢ18 
ἄοθβ ποῖ ἈρΡΡθδγ ΝΟΥῪ βυ]!}40]6 (ο (Π6 βοορα οὗ τῃ8 
οσοπίοχί, Ποῖ ἴο 84Υ 1ῆδι 16 86η86 οἵ νόμος 15 αἰέογοά, 
τπουρὰ {παι ψου]ὰ ποῖ οὗ 1561 "6 δία. Μδο- 
Κη ᾿πἰογργοίδιοη, ρτοσδοάϊηρ ὕροὴ ἃ πιοϑῖ 
ὨΑγϑἢ βϑυρδυα! οη οΥὗὨ {πΠ6 ψογά ἐλλογεῖται ἔτοτῃ (ἢ 8 
διε γ οἰδιι86, 18 ργθοδγίουβ, δηἀ ἰηἀθϑά ἰῃδατη}5510168. 
[{ 18 80 ΓΡΓ βίηρ᾽ {πΠδὺ ὯῸ ΘΠΟαΌΪΥ 86 θῃη8 ἴο ἤᾶνα ὈΘ6ΘῊ 
τηδά6 δδουϊ (6 ΟρΙηΪοΟἢ8 οὗἁὨ [ἢ6 Εαιΐῃογβ δηα τρεῖς 
(ὐοπιπιοηίδίοιβΒ. ᾿ΓΠΘΓΟ 18 πριοῖ βαϊὰ ἴῃ (γγϑβοϑβί., 
(ξευϊηρη., ἀπά οἰἤοτβ. ὙΠΘορἢγ]δοί, Θβρθοία !]Υ, 15 
ΨΘΓΥ οἶθαγ ὕροη {Π6 ροϊηί. ““Ἴπα Αροβί]6 (88 γ8 Β6) 
Ὠ]6ΔΠ8 ἴο βῆονν {πὶ ἀνθ ἴἢοβα ψῃὸ ἀἰά ποῖ δαὶ οὗ 
16 γθα, δηά ψῇο 84 ηοὶ 5βηη64 δηυλ}}γ ψ ἢ Α ἄδη), 
Ὠδνογίῃοὶθθα, οἡ δοσοιιηέ οὗ ἢ15 8η, ψοσα γϑοοκοηρὰᾶ 
αα ἵ τον δὰ ἐποιηβοῖνοϑθ βίηποα δηὰ αἰβά." Νοῦν 
ἢθ Ἄσοηῆτῃβ [8 ροδβιεοη {Π}8 : ““ δ΄ῖη ργονδι δα ὑη8}} 
(Π6 ρσίνίηρ οὗὨ {6 αν, δηά Ὀδίογο {π6 ἰᾶν. Ὑγῶμδΐ 
βοΐ οἷα βη ΠΟΥ͂ ψὰ8 (Π|8)} ἴἷ2ιβ 1ἴ ποῖ (παΐ ψῃϊοἢ 
18. ἔτοπι (6 ἰγϑηβογοβϑίοη οὗ (Πη6 δὰ Ὁ Απά ΠΟΥ͂ 
οοιά τῃογα Ὀ6 βυιςἢ ἃ 5ΐη, ἱῃθγα Ὀοίηρ ἢο ἰᾶὰνῦῷ ΕῸΓ 
βἷη 15 ἐλδη οοιυηίοὰ ψῇσδη {ποτα ἐδ ἃ ἶανν, δηὰ ἰἤοβθ 
6 η ψῇῆο ἰγδηβργαβθ [ἢ]8, ΔΓ βαἃ ἴο βίῆΏ. Βυΐί ἀθαδί]ι 
Ρτγονα θα υπίο Μοβ68, 1. 6. ἀνθῇ ᾿αίογθ [Π6 ἰδὺν νν88 
εἰνοη ; 80 ἰπῦ ἔῇθγα )ὰ8 ἃ βίη ὈΥ͂ ̓ νΠΙοἢ ἀσδαίῃ ρῥγο- 
να] 6, Νὸον ἰἴ ψουϊὰ ποῖ ἢᾶνα ργονα δά, ἢδὰ [ἤθ γα 
"δθὴ ὯΟ 8ϊη ᾿ηϊγοάἀποίηρ 1. δίῖηςθ, {Πογοΐογο, ᾿ς νγᾶϑ 
Ρτονεᾶ (Πα {Π6Γ6 ννᾶ8 γοῖ ΠΟ 81η ἴγοιῃ (ἢ6 ἰγδῆβρτθϑ- 
ϑίοῃ οὗἩἁ {Π6 ἰἂνγ, ἰξ τϑιηδὶη8 {πᾶΐ [6 σὲπ οΥΓ “ἀαπι 15 
(δδὲ Ὀγ νηοῦ ἀδδίῃ ργαναι θα ὄνθὴ ονοῦ (ἢο86 ψῇο 
δὰ ποῖ βἰηπβά, τὸ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, γοῦ πανογίῃ 6685 ἢδὰ 
βἰηποὰ αἴϊογ {πΠ6 ΠΠΚοηθ88 οὗ ΑὐἀὐδηιλΨβ ὑγδηβργθβϑίοῃ, 
αηὰ δά Ὀδοοη]θ ρδγίδαιβ οἵ ἢ18 οἥδβηῃςβ, 85 {Π6Ὶ1Ὁ 
[ογοίαιῃογ, ψῃο 18 8 ἴγρε οὗ (γιϑί. ΕῸΓ 88 {Π| οἷά. 
Αάδιι πηδάς 41} οὐ ποχίοιβ ἰο ἢϊ8 Οἢ ῥγορεγ οἴδηςο, 
1π5 4130 ἀϊὰ (ἢ γίβὲ }υ8εἰν 411], !Πουρσῇ {6 Ὺ Βαά ποΐ 
ἄοῃα δΔηΥ ἰπὶηρσ ψογὮΥ οὗ )υβιΠσαίίοη. Απά {08 
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ἢ6 15 (ἢ 6 ἴγρ6 οὔιης μΐυγα Αἴλμη,1, 6. (τίει. Τ|μς 
Β66Π18 ἴο Π16 {Π6 ἔτι!6 πηοάρ οὗ [4 Κληρ 16 ψῇρ]α ρδϑ8- 
βᾶρθ, ἃηᾷ [Ὁ 18 854} {|8}}}7 [ἢ6 βαηθ σὰ ἐπαξ 
Ὀτουρσῇς ἐογναγΓὰ ὈῪ δομοφίίρ., ΑἸ ΠΊΟΠ, 8Π4 γε ΘΗ γ 
Ὀγ Με. 851446, ἴη {πὸ Φο]]ονίηρς νογήϑ; ἐς ΤΠΘ ΑΡοβεὶρ 
ἰ8 νου γηρ ἢϊ8 δββογίίοῃ, (πᾶς 411 πᾶν διμηθ, 4ὴὼ 
{Πα ἀθαι!}}) σἂπρ ΟΥ̓ 81ῃ; 8δἂπά ὈΥ ΨΔΑΥ οὗ δηϊς!- 
ραζηρ δὴ οδ]οοιίοη, ἢ6 ἢγϑι οὔβογνθϑβ, (δῖ, ανθὴ ὃ6- 
ἴδιο 1η6 Ρῥγοιηυϊραίίοι οὐ {Π6 ἶᾷνν, 8ϑῖὴ ψ88 1ηὴ (6 
ψουῦϊά. υὐ 16 τηὶσς Ρ6 8γρμῳοά, (ἢδί 51}. ρϑηποῖ ὃ6 
ἀσοομπέοα Μῆρτα ποτα 18 0 ἰᾷὰνν ἀδηομησίην νϑη- 
δεδηοα ἀραίηδβί 1ΐ, 88 {Π6ῚῸ ψγ85 ἴῃ (Π6 6856 οἵ Αάλιὰ. 
ἼΤΠ6 ΔΏΒΨΟΓΥ 18, {πὲ βδίπορ ἀραῖἢ οδβηθ [ηἴο (86 νοῦ] α 
δΥ ΑἀδιῃΒ ἰγδηϑργθββίοῃ, ᾿{ αἰἴδοιε 41} ἢ}8 ροβίεθγην : 
ἔογ τῃου ἢ ἐλον δὰ ποξ βἰηπμοά, 85 ὃς αἰά, ἀρᾳίηβι ἃ 
Ῥοηδὶ ἰανν, δῃά (Πθγοίογε αἰ ποῖ ᾿πομγ [Π8 ΡΡΏΌΔΙΥ οἵ 
ἄδαι ἢ ἴὸγ {ποὶΡ παν] ἀ}41 οἤδηςσοδ, γοΐ ἰδαι ΘΥ̓ΘΓΥ͂. 
ἢ ἃ οὗὅὨ ἢ]8, θοίηρς θογῃ [ἢ 81Π, Μγ88 ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ 80» 
Ἶεοὐ ἐο ἀθαιἢ." 

πὶ ΤῈ ἴδε βαπηθ υἱενν, ΜΙτγ, ΤΌΓΩΘΓ ΟΒΈΓΘ ἴἢε [Ὁ] οὐνίηρ, ῬΑΓαρΒΓαβα 
δηὰ ἐχρίαπα(ϊοι οὗ γεν. 12, 18 ἃ 14. “ δεαίᾷ παϊὴ ἱπυαήεδὰ αἰἷξ πιαπ- 
κι ἐπ σριιϑεφιϑηςε 4 ἐἠὶε οπε υἱαπ᾿ε εἰπ," (σοῦ. ϑοδιοοίξ. θὴ εἸνὴθ 
ἰρχὶ,}) εἰμοφ, οὐ, ἐξ ἐδαί, ον, ὧν τεαθοὴ ῳβ τοῆοπι, αἰἱ πιακ κα αΤὸ 2ὼ 
“μὑ)εειεὰ ἰο ἐἦμε εοηξεφιθηοφ8 Ο εὶΒβ αα (6 ὑε πιοτίᾳὶ ." Τ}8 ἰ6 ἰὴς ῃχο- 
Ροείιΐοη, τἢ6 ἔογοθ οὐ ννῆϊο ἷἰ8 οοηϊαϊηθὰ ͵η {Π6 ννογὰ8 οὔγως δηὰ 
ἐφ᾽ ᾧ δοιὰ ἥμαρτον. Τὸ ρῥγονε ἣ, ἴῃ διρυπιεηὶ ὑγοοεθϑ {ἢ 1.8, υϑγ. 
18. “βλρλοςβὴ οἷπ ςΣἰϑίοἀ αμίοορίεπὶ ἰο δε ἰα, ψεέ πιεκ αἷώ ποί ἀἷε 
ΟἩ αεοομπὲ οὶ ἐπεοὶγ οἱρη εἶπα; Κογυ ἱξ ἰὲ ουἱάξῃξ, ἐλᾳὲ φυάεη (ἦξτῳ αὶ γη 
ἰαιο ἀοπομποΐηρ ἀφαϊὴ αδ ἐδι6 γιιπὶεἠπιθηΐ ο΄ εἶπ, (8. οιρἧνδιϊς βρηβα 
οὗ νόμος 8 τεηυἱγεὰ ΌὈΥ ἴΠε ΔΓΡΌΠΙΕηϊ ΟΥ̓ ΒΟΟρα ΟΥ̓ ἴΠπΠ6 δυῖῃογ ; οοκ- 
Ασα , 12. ὑυῆεγθ ἥμαρτον ἰδ 4|80 ΘΙΏΡΠαΙ ΕΑ ν υϑεα ΓὉΓ 5'πηΐηρ 60 
" (9 τορῦῖϊ οομδμηβοίον,) απά αἱ ἐλα ἐστῆᾳ [πε ἀδαϊὰ 6 ἐπῃιοιεά, 
ἐλαὶ ἠεαίῃ ςαπμαὲ ὑὰ ἰῃ σοπϑρημοποα ᾳἱ ἰδ εὶπ αἴ ἐδ ρέγδοὴ ἀψὼϊᾷᾳ. 
Βιμίδβονς φας πὸ ξμοὴ ἰαὼ αἷΐ ἰὴφ ἐλγπο ἔγοπι ἠᾳπι ἰο Μοεες, (νον. 14.) 
ψϑ., ἀωνίηρ ἐδαὲ Ῥετὶοα, ἀεαίὰ τι οὦ ἱἑδομέ σοπίγοιϊ; αἷξ πιοπ ἱρά, αἷ- 
ἐλαυρὴ (Δεν καὰ ποὲ ὑτοζεέη α μοεὶϊτα ἰαὼ ἀδηουπεὶπρ ἀεαϊὴ, ας ἐλε 
»θαὶν ΟΠ ἱγαμερεεερίοη, 45 Δάύαμι ἠαὰ, ἀξοαιϑς πὸ οὶ ἑατ οεὶείεα. 

[6 ςφοποἰμδίοπ ἐλετγοίοτε ἰ8, ἠπαὲ ἀεαϊΐ, ἱς (ἠ6 {πε ποῖ αἱ ομῦ θῳν 
“12, ὃκὲ 9ΓΓ ἐλ εἰπς οὗ “αν, ΤὨΪβ8 ἰεδὰβ ἴῃ Αροϑβίϊα ἴο ᾿ωϑίϊταξα 8, 
ΘΘΙΩΡΑΣΊ9ΟΒ νοίννοο ἢ Λάλπι δπὰ (ἢγιδῖ, υυδογείη πα ἀθο]αγο5 (νυ. 15, 
17.) τθαῖ {ἰγρ Ὀλαθδίηρβ ψο ἢ τοδὶ ηα ἀεγῖνε ἔργου (6 ἰδξίεΡ εουη- 
τεγθαίλησεα ἴ{ι6 αν! Υοἢ 8.6 επίαϊοα ου ἰμβαῃ ὃν ἐῃα βηγτηεχ ; δοά 
{παῖ (ἢ 15 8 ἃ Γεδϑοῃβ0]6 ςαπϑοί δγαίϊου,"᾿ 

᾿Αηά ἱμ {Π||6 νἱεν οὗ ἴῃς δυῦ]εοῖ Με, ἴοκε οοϊηοίάεβθι “81. Ῥαυὶ 



ΚΟΛΙΔΝδ, ΟΜ ΔΡ.ν.. ΟΥ̓ 

,. 18, ἁμαρεία δὲ οὐκ ξλλογεῖται, ““Ἰαριυϊ ρά, δεοτροά, 
ῬΓΟΡΕΙΙΥ οηίργθά [ο οὔ δοοοπηΐ." 1ὴ6 Ψοϊᾷ ρο- 
ΟΌΓΒ ἴῃ (ἢς ρἢγδίοδὶ 56η86 1η ἘΠ θΘτα. 18, τοῦτο ἐμοὶ 
ἑλλόγει, ρίαοε ἐἠαξ ἐο πεν ἀοσοομπέ. ΤὮΘ Β6Ὼ86 ΙὩΔῪ 
Ἀφ (8 ΟΧΡΙΟΘΒ6 ἢ : “ βἰῃ 8 Ποῖ Δρρ]σαθὶς 50 88 ἴο 
Ὀγίηρ {Π6 5ΏΏΘΓ υπάθῦ ΔΏΥ ρϑηδγ. 2 ̓΄. μιν 
28 Ὦρῖο δὴ δχεο ϑηΐ δηηοίβερη οὔ [6 {τ6 ποίου 
8η 86η865 οὗ ἡπιρμέαξίοπ ἴῃ (Ὠγιβίίδῃ [Προ Ϊορν, 
ΤῸ ψχᾺ8 ΘΘΡΔΙΗΪΥ (ἢ ς σοιημοη ορίηϊοῦ οὗ ἰἢ9 76'νῈ 
οὗ ἐπΠαϊ [{π|6. [Π81 411 ΜοΒβ68᾿ 5 δῃσοβίογβ !Ρ ἰο Αάϑδιῃ 
δ ἀϊοᾷ Ὀδσδιι86 οὗ {Π6 βίη οἵ [ἢὴ6 ἢγβί δὴ, “ΓΠὶδβ 
18. ρἰδίη ἔγοπι βανθγαὶ οἰ δι! οἢ8 ἔγοπι [ῃἢ6 ΒΟ η8, [0 
Ὀ6 ἐριηά ἰη ἮΥ εἴ8, 

14, ἐβασίλευσεν ὃ θάνατος ἀπὸ ᾿Αδὰμ, μέχρι" Μ., ἰἱ, 6. 
ἐς ἤραί! οχργίθη 118 ονογρονφγηρ ἴογοα," οὗ, “ 4]]} 
Βεἡ ἀϊε4.᾽ Νον (48 ῬΥ͂οἴβ. οὔῦβδγνβ8) ἀἄθδιῇ 18 βέγὶρὰ 
Κίμρ, ὉΥ ῥγοβοροροθΐδ; 845 ἴὴ ὅδ. 1, 1Φ, ψβθγθ νὰ 
αν ἅδου βασίλειον. νά Οοηβο!. δα 1μἱν. 860. οπι- 
ὨἰΆ ϑυὺὉ ]6ρ68 ΠΊΟΓ8 νοοδί δίγα 53:88. δὅ66 1 (ογ, 1, 
24, 26 ἃς 56.. Η6Ὁ. 2, 14. ϑεδοοριῖρ., ἴοο, ἢ88 βανϑγαὶ 
ΘΣΧϑΙΏΡΪ 68 οὗᾷ βιμη ιν ργοβοροροθία ἔτοαι {Π6 ΒΑΡΡὶ- 
ὨΐοΑ] ψ ΓΙΡΟΓΒ. ᾿"Ν 

14, ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως. ΤῊ 15 ἃ 
Ηδεῦεονν οὐ ΡΟρΌΪΑΣ Ῥἤ7886, Ὸγ ὁμοίως τῇ παραβάσει 
καθ᾽ ὁμοιότητα. 

14, ὅς ἐστι τύπας τοῦ μέλλοντος, ““ ΜὮΟ 18 ἃ ἐΥ̓ΡΙ6 ΟΥ 
τοβοιῃδίδηοο οὗ [86 ἰμίυτα (Αἀὐαιη). Τῆθ νογά 
τύπος ῬΕΘΡΘΙΪΥ 5:6 π|Η68 Δηγ {ΠΙΉρ᾽ βέγι οἷ ΟΠ ΌΥ βίδπιμ 
(ἥτοπλ οὐ ρθε Βυΐ 1ἴ α͵580 βρη ῆἔξφβϑβ “ ἃ τουρᾷ οα]Π] 6 
οὐ ΞΚοῖςἢ οὗ δὴγ {μίηρ." Τῆμβ ευπωδῶς ἰδ υδοά Ὀγ 
δέγαθο 8Β. Υεοῖδ. ἰ(ο ἀθποία ἐπ α γουσὴ τοῦν. Απὰ 
85 ἃ ΡΓΪΏΐ ΠΟΟΘΒΘΆΓΙΥ ὈΘΆΓΒ ἃ β[ΓΟΠΡ ΓΘΒΘΙΠὈΙΔΏΩ6 [0 

(δαγα 6) ργονθβ, {Ππαΐ 41} τῶθη Ὀδοομμθ τηρτίδὶ Ὁγ Αἀδρι᾽;» βἰὸορ 8ὴς 
ἑογοίαάεη ἔνυἱτ, δῃὰ ἮΥ [881 αἰρῆβ, ὕδοβιιϑθ 3)ὸ ὕῶη ὁδὴ ἴοι ἃ 
ΒΕΏΔΙΥ σνπουϊ τὰς βϑαποιίοῃ οὗἨ ἃ μαβίεἶνθ Ἰανν ἀθοϊμ τωρ; διλά οβί" 
ὈΠΒΐτρ {π8ἴ ΡἝΏΔΙΥ ; Ὀυϊ ἀοαῖῃ γα Θημεχθα Ὦγ )0 μοπἰεἶγε [αν ἴο 
ΔΩΥ͂ δη, ὃδυῖ τἢς ἐῶν ΔΡννᾺ ἔοτυϊάάθ ἔγωϊ, Αμπᾷ (ποζφίονο πιθῷ 
ἄγίηρ; Βεΐοτε {με ἴανν οὐ Μίρϑεβ τν88 ρῃγεὶχ ἴω οοηρϑῃ μεβοα οὐ Αὐβῃγ 
810, ἴῃ οδἰΐηρ ἰθ6 ζογτυϊἀάθη ἔγυϊς ; δὰ (6 μοριἦνα δδαησιΐρηῃ οἱ 
ἀεί ἀπηρχεά ἰο ἱξ, δῃ δνϊάρηϊ ῥγοοῦ οὐὗἨ υὑγδη᾿ δ πματίδι ιν οὐπάρα; 
ἔτοπι (Πεηςς.᾽" ᾿ ᾿ ἘΝ 



δφᾷ ἈΟΜΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΨΥ. 

{ππ6 ῥγοίοίυρθ, 80 τύπος σϑῃδ ἰο ἀθηοίθ (48 ἤεγο) ὦ 
σιπιϊίθ. δο ἰῃαί (ἢ6 8686 Β66Π)8 ἴο Ὀδ 5Β|Π]ΡῚΥ̓ 
118: “ Ὀοίψνεοη ΨΠΙΟἢ ἢγϑε Αἀδπὶ δηὰ [6 ἰα8[ {πο 
8 ἃ 53}1}Πι{|46. Ὁ Ι͂ὴ τπ6 ον ]8} τὺΣτίΐογβ, Ἦ οἴβ. 
οὔβογνϑϑ, ἔἤθγα ἰβ ἐγϑαιιθηΐ πηεπίίοη οὐ 1Π6 ἢγβί οὑῦ 
ἔογτιηοσγ Αἄάδη. Οὗ νιοὶ Π6 δά ἀσο8 οχϑπιρίθβ θοῇ 
ἔγοιι {π6 ἈΔΌΡΙ 5 δηὰ ἔγοτι 9 βθρῇ. Απὶ. 1, 8, 8. ἀπὸ 
τοῦ πρώτου γεγονότος" ὃς ὃ, 1. ἀπὸ δὲ πρώτου γεννηθέντος 
᾿Αδάμουςν͵ Νοῦν [ἢ18 Βυρροβαά ἃ ἰαίζϑγ ογ πτυτο Δάδπι. 
Απὰ Ἐοβθημπ). 5478 (παῖ (6 Ψ6:ν8 υξρα οἴζξη ἰο βρεδῖς 
οὔτῃο Μοββίδῃ τπάογ (ῃ6 Δρρε!δίίοη οὐ {Π6 βεοοπά 
Αάδῃι. 

16. ἀλλ᾽ οὐχ ας τὸ παράπτωμα, οὕτω καὶ τὸ χάρισμα. 
Μδην τπηοάσδγη (οτηηρδηίαίοτβ, ἃ5 ΗἩοθοτρ, δοῃοείί., 
δη οβθππι..» ου ἃ ἔα {686 ψογαϑ ᾿ηἰδγγορδίνοϊγ. 
Βιιΐξ {18 15 δὶ νδγίδῃσα νι τη 6 σομρ]οχίοη οὐ {Π6 
ψ Ποῖα βοηΐθηςθ, δηά (48 Κορρα οὔϑβογνθ8) ψουϊὰ γϑ- 
αυΐτο μὴ γένοιτο ἰο [Ὁ]]ον. 16 ἴΓπ|6 Βορα δῃά 8686 
ὝΟΓΟ αἰδιϊ ον βδεθη Ὁγ ΟὨγγϑοϑί. ἀπά (ἢς Οτεεὶς 
(ὐοπιιηδηίδίοτΒ. Τῆῃυ8 ὙΤΠΘοΟρΡἢγ]δοῖ : “4 ΟΠ γιϑὲ αἰάὰ 
ποί ῥὑγοάυοθ ΟΥ̓ )υ8ῖ 80 πηιοἢ ὈοΠΘΗ͂Σ [0 πηθἢ ἃ 5 
Αάδι δά 1π]υγαά τπθ. ΕῸγ [ἢ 18 8η ἢδά βευοῇ 

Ἐ Τῆς ροϊηξ5 οὗ εἰπέ αγιέψ, ΠΟΤΟΥΟΙ, ΤΟΤΕ, 88 ΟἌγρΖζον οὔδεσνυεβ, 
ποῖ 860 τειῃδγκδῦ!ε 86 ἴποθε οὗ αἰεεὶπιϊίατψ. ΑὩα οὗὨ δε ἔογσιῃεσ ἣς 
βίνεβ ἴ!ς [Ο]]οννπρ; δἰαϊθπιθηῖ. “ἍῬγίπιυβ Αὐἀδηυβ δὶ ἴ}|ε εἷς ἄνθρω- 
ποῦ, ἴ6 πες, ζοηογβ σδρυΐ Πυμπηδηΐ οἵ ἀοργανδίον, νοῦ. 12.--ἴἶ 118 
ΟὨμγϑίιθ ὁ ἔσχατος ᾿Αδὰμ (1 Οον. 1ὅ, 45.) εἴ ἰρθε εδὲ υπῦ8 ἢ, 8εὰ 
Θεάνθρωπος, (ΚοΏΘΥ8Β Ὠυϊηδῃ} ἰποίδυγαίογ, συγ. 15, 17.--"1. Ργίοῦ 
Αἀδιγιδ ρεοοδίυ τ, Γοαϊ. τηογίθα ἰηοσῖ, νοῦ. 1, 18. Ροβίοσγιογ 
δταιίδιη Ἀεὶ, )υβϑεἰ Δ, νἱΐδ οοτηραγαὶ, νοῦ. 15--- 18.-- 11. ΠΙΣ, 
ΡῈΓ δυυῃι ἀεἰοζι), Γγοδίυτπι ἰηάἀυοὶ( δὰ οἴ Π68 Ποιλΐποϑ, ναῦν. 15, 18, 
19. Ηἰς, Ρ6Γ διιϑι )ιι8{ἰ{}8:, Γεοοηοὶ ϊδιοηεαι γεουρεγαξ ογαηϊυλ 
Πουϊηυ πη), 6)}5 τηογί τι Βά6 σοιμρ]εοϊοηζίυ τ), ν. 17.---.}ὉἼΝν Αἀδην8 
Ρητηυ αἴ δὰ σοηάειηηδιίοπε, νεγ. 16. Αἀδπηυθ ἢον βϑί πηι 
δ ὨΟΒ }ι81}1|8 ἔκ οἰ αΐ δα ν᾽ ἴδπὶ δἰ θγΏδ, νοῦ. 18." 

ὙΠ686 ΤΏΔΥ δ ΤΟΓῸ ῬΟμυΐαγὶν δἰδῖθαὰ (τι: Α8 ἔγοτη ἴῃς ἔγβὶ 
᾿Αἀδι ονὶὶ οχιοηδδα ἱϊβεϊ  ἴο 41} τε, Ὀοίῃ Ζ26πτὸ δηὰ (Ἃδηξεθβ, 50 
ἔτοτῃ ἴϊ βεοοηὰ Αάβϑι ἴα Ὀεηεἤί8 οὗ Γετη βϑἴοη οὗ δίῃ δηὰ δἴθγηδὶ 
1ἴἜε ἰκονν δα εχιοπάβὰ ποῖ ἴο ἴππ εν ον, Ὀυϊ ἴο 8}} παίϊοῃϑβ, οὐ 
(ἴο υδὲ {6 ψογὰβ. οὗ ΒεΖὰ δρ 5846} “Ἅ 886 Αἄὐδῃ οοϊππιιηἰςδίεά ἰο 
τηδηϊεηὦ τυπαὶ Ὀφ]οηρ θα (ο Ὠΐτη, 860 ΟἾγβὲ σοτητηιπὶςαῖοα ἴο τηϑδῆ- 
κε πὰ σι μβαὶ Ὀεϊοηρεὰ ἴο ἰιΐπι." Αηὰ 85 ἴδε εβξεοί8 οὗἨ Αἀδῃλγ᾽5 ἀΐδβοθε- 
ἀΐδηοο οχίϑηάἀδα ἴο 41}, 80 ἴα εἴεοῖβ οὗ (γε 8 οὐξαΐϊοηςα ἢδνε 
εχιεπάρά ἴο 4]. 
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ἴοτοο, 458 ἰδδί, θη ἢ6 ον δά βἰηηρά, 811 ἢ18 ἀ6- 
βοσηάἀδηίβ, ἰπουρὰ (ΠΟΥ Ὠδα ποῖ οἴἶδηαθα, ψογο οοη- 
ἀδιηηοά δηὰ ρυῃ!3ῃ6ά, τηυοἢ ππογὸ ἀϊάὰ {πΠ6 σγᾶοο οὗ 
Οοά {Π6 δι οῦ δηά (ἢ 6 ὅοὴ δρουπά, ὑὕδιηρ σορ οι }Ὁ 
Ρουτοά ουΐ υπΐο ππαῆψ. Αηά (δι5 (ἢ6 »ΠΕὮ οὗ αοἀ 
1} ποῦ 6 80 ἢ}; 88 γγὰ8 [ἢ6 σοπιοιηηδίίοη ΌΥ ΟὯΘ 
ἸΏΔη δ5:Πη1ηρ. Εογ {Π6 Ἰυάριῃηρδηΐ, 1. 6. 1ῃ6 5810 
βρυηρίηρ ἔγοπη Αἀδηη, ψ88 ὑπο σοηάἀοιηηδίίοη δηά 
ΘΔ : ΠΥ ΠΊΟΥΘ 51ὴ8 δαβι 68 (πὶ ψ ἢ ἢ ϑργιηρ 

ἴγοτι ἢ ΤΟΥ͂Θ ΘΟ ΠΏ ΔΠΥ δἀάἀοδά, 8ο {μδΐ τΘὴ Ψ6ΓΘ 
614 Ὀουηα θοΙἢ ὈΥ ὨυμηοΓοΟυ 8 51η8 8η4 ἀθδι}}. 7" 

ΒΥ οἱ πολλοὶ ΓΘ τηρδηΐ, 58Υ (6 (οτηπιοηίδίοχγβ, οἱ 
πάντες, αἰ πιαηκὶπά ; οὗ ΜΝ ὨΙΟΝ ΤΙηὰΠΥ ΘΧΘΙΏΡ]68 ΠΊΔῪ 
θῈ 866 ἰῇ ὅ΄.ἢ]. [,6χ. δπά Οἷ485 Ρ]. ὅδοσ. Απάᾶ 
{[18, Ἰηάοοά, 18 νΘΥῪ τπ6 ; ὑυυϊ [Ὁ τηδέ ὯὈ6 τοιηθη- 
Ὀεγαά, {πὲ 85 οἱ πολλοὶ οἴζαῃ 8] 0165 [Π6 πγδᾶ]οῦ ρᾶτί 
Οὗ ΔΏΥ ΠΌΓΏΌΘΓ, 850 10 8οπηθ  Π68 8 ΡῚῪ ἀθηοίοθβ [ῃ6 
γεϑέ ΟΥΓἹ αην πιηϊδεν αὐ 6 α υενῳ 5πιαίέ ραγέ ἦα5 δδθη 
δωδίιγαοίεα ζγοηι ἐξ. Ηρτο, ΤΠθῃ, 1 ἀδηοίοβ 411 (86 
γεδέ οἵἨ τοδηκιίηα δεδὶθ5 οὔἴεδιι5 Οὐγὶδέ απά Ἐποοῆ. 
ΤῊ18 ἰάϊοπι 18, θοσανοσ (1 Ὀ6]16ν6), σοηβηδά ἰο (δα 
ΒΟΓΙρΡίΓα8. 

1δ. ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ δωρέα, “ {{Π|6 στᾶσα δηά 
τῆς εἿδ οἱ αοά; πἰπιηρ [δι ὁ 18 »ιογ εἶν α »Γ  δοὰ 
Ὁπιηογιο ἃ. “4 Τἢ686 ψογάβ (οῦβϑογνθβ γι" ἀϊθοσ, 
85 σϑ56 ἔτοπῃ οἴδοῖ. Βγ ργαθο 18 τηϑδηΐ [πε ἔδνοισ 
οὗ Οοα δπῃά ἢἷ8 Ὀοποῆσθης παίιγε; Ὀγ φ ἢ18 ὃ6- 
Ὠ6Πι5. Ὁ 

ἜΤΗ {ἢ ἰσϑηβ᾽δίίοη οὐ {πϊ8 ἰαδί δεηίθησε 1 παν νϑηϊυγοά ἴο οογ- 
Σεοί 8 πὐἰβίακα, ψ ἢϊο ἢ ἐβοδροὰ θοῇ Μοηΐδηυβϑ δηὰ Βρ. [μ]}πά58ε]] ; 
ΠΒΙΏΕΪΥ ἰπ οὐκ, ννῃϊ ἢ ͵8 ΘΟΠΙΓΑΣΥ ἴο (ἢ 800ρ6 οὗ {Ππ6 ννῇοἶα ῥμάᾶβϑαρ : 
δηὰ ἰδ ποῖ ζεπηονοὰ Ὀγ ρμἰδοΐηρ ἃ ποῖὸ οὗ ἰηἰεγγοραίίοη δὲ ἴπ6 δηά. 
ΤΏ π οὗ ἱπίοιτοζαίοη λιδί Ὀ6 οδῃςο]]εά, δηὰ [ὉΓ οὐκ 1 νοι ὰ 
τΤοδὰ οῦ»- 

{ ϑυοῖῦ 1 Ὀεϊοενα ἴο Ὀ6 ἴῆ6 86η86 οὗ ἴῆ6 45 βοηίδθηςα: δυῖ (ἢ6 
Οτθοῖ ἐδ πη }65{}}7 οογγυρί ; [πουρὴ ἴΠ6 ορίβοοραὶ Εαϊῖονῦ Ὠίηϊς ποῖ 
ἃ νογὰ οἴ δυβρἰοἰοη. ΕῸΣ ἢ καὶ πλείους ἁμαρτίας, ἀεὶ τοῖς ἐξ ἐκείνον 
ἐγίνετο, ἴ οσοηῃ)οοίυγα εἰ καὶ πλείους ἁμαρτίαι, Ὁ Ἐ Ἐ ἘΞ ἀεὶ τῇ ἐξ 
ἑκείνον ἐγίνετο. ὅϑόοῖηθδ νδγὺ ἰδ ὑνβη(ηρ,, νυ ἢ ἰΐ ἡ γα ΤΠ ΓΟ λαγὶ- 
οἰαἐὶο ἴο δι ρρὶγ. 1᾿πδνε ὀχργεβδθὰ, 88 ΠΘΔΥΙΥ 88 ροβϑὶ Ὁ]6, ἢ όνδ6. 

Σ Αρὰ Πα οοραγεβ Ρ]αΐο ἐς [.ρ. 8. ὀπώρας δὲ χρὴ κοινωνίαν 
ποιήσασθαι πάντας τοίανδέ τινα διττὰς ἡμῶν δωρεὰς ἡ θεὸς ἔχει 
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. 16. καὶ οὖχ ἐς δι᾽ ἐνὸς. ἀμαιρτήσαντος, τὸ δαρημα. 
ἘΠ δι δὰ ψτς Ὠιχεϊν 6] Πριϊοαὶ, δηὰ 15 ϑιιρρ] θὰ ἈΥ̓ 
Οδτρζον ἰἰνὰ8 : καὶ οὐχ, ὡς τὸ παράπτωμα δι᾿ ἑνὸς ἅμαρ- 
τήσαντος εἰσελθὼν, οὕτω καὶ τὸ δώρημα, ἔχει. Απά ἢθ 
δεείρης [Π6 (0]] ον ηρ 86η86 : ““ὯΟΓ 85 ὈΥ [Π6 οἴτηςθ, 
ψ θοῦ ὈΥ Οἢ6 τηδῃ 8ἰπηϊηρ Θπίοτεά ἰητο τὴ6 φοΙα, 
40 5 ἴ' ψ ἢ 16 ὈΘηρΗ͂ϊ δῃὰ }ι8ι{ΠΠπαἰίοη, ψΠΙοἢ οά, 
οὗ 19 ρτδδθ, ζανὰ ;᾽ ἱ. 6. ἐήδγθ ἐδ ποὲ ἐβε δαμιὲ γαίὶο 

δοέλ. 
Το τὸ δώρημα 15 δημέναϊδθπέ το [86 τὸ χάρισμα, δηά 

ΌΥ δοέλ οὗ ἐἰδιη ὡ- ὅ (ο υπιἰδτθίδηα ἐς, ἐκειῆς αν δῇ 
δοφυϊγοα Ὀγ Ομ εϊδιβ ἀθδῖ. 

16. τὸ μὲν γὰρ κρίμαι---δικαίωμα. ΤΗΐδ δοῃίθησο 
{πὺ5 σοι! οἰθα ὈὉγ (ἀγρζον : τὸ μὲν γὰρ κρίμα, ἐξ ἑνὸς 
παραπτιύμοιτος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον, εἰς κατάκριμα. 
Τὸ δὲ χάρισμα, ἐκ πολλών παραπτωμάτων ἀναφέρει; εἰς 
ὙΜΑ ΕΑ “[οσ {Π86 συ ἡἡποναθ τρθε 1Π6 ψογὶ ὈῪ 
Θηδ 3ϊ|π, δηά ροπογαϊδαά οοπάσδπιηαϊίοη. Βυῖ {Π6 }05- 
ςα οἵἉ ΟΠ πὶ ἔγεεβ 5 ἔγοπι 4}} βίη, δῃα 7π811Ώ.68." 

Αἱ εἰς δικαίωμα βϑυδαιὰ ἐγένετο, “ ἰοράἀοά (ο ἐδ 
Ρτγοουτγοιηθηΐ οἵ ;᾿ ψῇηϊοἢ 96η96 οὗ εἰς 15 ἐγοηιιοηΐ [πῃ 
{Γπ6 Νὸν Τοδϑίδμηθηί. ὙΠΘορῆγ!. Ρ. δ. ἰπ18 ἜΧρ αἱ ἢ8 
ἔμ6 ψῃοΐ 8 ϑοπίθηςδ : Τὸ δὲ χάρισμα ἐκ πολλῶν παραπ- 
τωμάτων εἰς δικαίωμα, τουτέστιν, ἡ χάρις οὐ τὴν μίαν 
ἐκείνην ἀνεῖλεν ἁμαρτίαν μόνον, ἀλλὰ βοὴ τὰς μετ᾽ ἐκείνην 
ἐπκεισελθούσας. Πάντων γὰρ τῶν μετὰ τὴν παροίβασιν 
Σ ὡμοδξτων λύσιν δοῦσα, εἰς δικαίωσιν ἡμᾶν ἐγένετο. 
Απα Ν᾽ εἰ8. οδγβ 1Π6 [Ὁ] ον σ᾽ Δ πη ΓΆ Ὁ]6 ραγαρ Γ856. 
“«ὕ1 1)60υ8 Ο. Μ. ρῥτοηῖον δῖ δά Ἰιναηάινπι αυὰπι δ4 
ποοαοηάασμπ),, ἱ (γιβϑίυβ δΌ 60 πιῖ38:ι153 ΠΟ ἰδπίυμη 
Ταβίιτυι, αυαδά Αἀδηλιι8 ρασοαίο 880 ρογάϊἀεγαῖ, 56 
Οὔληΐα ΟἸΠΙΣ} 1Ρ581 ογα θη ρβϑοοδία θχρίανι.᾽ 

17. εἰ γὰρ τῶ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι ὁ θάνατος ἐβασί- 
λευσε., ΓΘ γὰρ 18 ΠοΙα οσοηζϊηυδίϊνα ; δηὰ 1ἢ6 εἰ 
δ σΏΙΗ͂ΘΑ “ἢ Ἰἢ, 88. 15. (06 οᾶ56," ἰο ψὨΙΟὮ οὕτως οὐΓ- 
ΓΟΒΡΟηαβ. 

χάριτοα αὐτῇ. Φοκερῇ. Αδί. ὅ, 1, 16. μαθόντας γὰρ ἐκ θεοῦ χάριτοε 
καὶ δωρεᾶα τὴν χαναναίων αὐτοῖς γῆν κτήσασθαι δεδόσθαι. Ἠίϊταεν, 
Ρ. 40. δωροὰν καὶ χάριν. Ἐξ οἷδο δῳάθοεξ ἃ δἰ πόλον ϑοπ ξυσηϊ ΠΌΠΣ 
8 Βα θΐηϊολ] τυσαῦ. ἀπ πππ ᾿ 



ΒΟΜΑΝΒ, ΟΒΆΡ γ᾿. β δη5. 

17. οἱ τὴν. περισσείαν τῆς χώριτας καὶ τῆς δωρεάς πῇν 
δικαιοσύκης λαμβάνουιτες. ΚΟΡρΘ εἸρ εν 65 περισσ. 
τ. χ.. ἔῸΓ χαριτ. περισσοτέραν. Απᾶ ἰδ σοιβραξεβ 2 
(ον. 8, 2. ἡ περισσεία. τῆς. χαρᾶς. ΒοσΚα δηὰ ΤΑΥ]ον 
ἸΏΟϑὲ ΔΌΒΌΓΟΪΥ τοηαθγ (ἢ6 περισσ' τῆς χάριτος δκγρέιδ- 
66 ; ἃ τιοάδ οὗ ᾿Ἰαἰθγργαίαίθη ψῃϊςἢ 1 ἀ βοαγοῖν 
τη 6ἀ 08 σοτιηρίοϊο το πξ ]Π ἰξ ἢδ5 ταϑὶ ψ] ἢ ἔγσηι 
0γ. Μεοκηιρίμ. Τῇαδ καὶ δωρεὰ τὴς δικαιοσύνης 15 ἴοε' 
ἡ δικαιοσύνη ἡ δεδωρωμένη, ἀηα 5:50 668.(48 ΒΟΞΒΒΠ)., 
οΧρίαίη8} “τς Ἰπμ ΒΠΥ ἔγοιη ρα πάβηεηῖ σγαηξοα 
ὈΥ στᾶοο." 

Ἐ7. ἐν δωῇ βασιλεύδσουσι διὰ τοῦ ἑνὰς Τ. Χ. Υ {Π686' 
ψοτήβ ΚΟρρθ οὔϑθγνβϑϑ, ( γιϑύ 18 ἀββίρῃηδίθε 85 ἘΠ 6 ἀρ- 
χηγὸς ϑωῆς. Τα ἐν ξωῇ 8 ΟὨρΘ5868 ἴο 86 τοῦ θανάτου. 
ἼΠ8 νοτγὰ βασιλ. ἴδ ὮΘΓΘ υι866 τα Δ ρΡΒΟΓΊΟΔΙΥ, δηα 18: 
᾿ηἰοη δα ἴο ΟΧρτθϑ98 “" ἢεῖρῖ. οὐ [δ] οϊῖγ, ἢ δὴ δά- 
μησὶ ποξλίθη οἵ οκαϊίθα. Ὠομοι." [ὦ Π|υδ γαιθη, οἵ. 
118, δ εἰ8. δρέϊγ εἰἴϊοα Μϑβη!:}. ἄ, 861. Βομϑῖθθ. τὸ 
ΟΡΘβ8 οὕ τηᾶρηϑ ϑγγί βθνεηί, ββενπαπέες δμεδ τ ΡῈ 
8.10, ΓΟΙΠΊΩΙΩ τη  ἰϑυεὶ : Τυζοίδιηηια ρσογαηΐ ρΟρΡΌΪ 
Τὶς 18. [λ8 {πιτἃ τς (οὔϑεενθβ σόβθῃηι.) ἐπαὶ {ἢ 6 

ΑΙΡαβεὶα 89.881ἀ 86. 58186 {8}, γοῦ 80 85 δΥθτυ ἘἸΠ16' 
ίᾳ Ὀτηφ ἴῃ ϑφηλθιμἑηρ, μόρα ἔβδη. θοἔογθ.. μ“ἰξ (88' 
52,8), ᾶνα 660, ὈΚ Π688 Οὗ ἐπ ἤτβὲ Διάδτῃ, πιά 
το Ἰβογαθία; θυῦ ὈΥ ΟΠ γιβί, ἴὰ6 βεοοπά Αάϑβῃν, 8} παν! 
οδίδ!ι ποιλιβδίο οὗ 81:8 δηὼ οδχαϊῦθα Πδρρίῃθ88. 
Οτϑαῖ 915 ἐμ αν ἔγαάμα (ἢδι 5ἴη,, ἕὰ αρϑαύθι ἰ8 ὑΐνθ "6. 
ηρῆι." Απάὰ εἴδει Ὀοδ ΒΕ» Βαγάρθγβοος: “ς ΟΗΕΙ͂ΘΕ 
ἢᾳᾷ8 Ὠθῖ ΟὨΪΥ κϑϑίοσθα ψἢδὲ Αχϊδπλ δδά: ἰοϑὲ. υι8, δεν, 
ἢ88. σίνϑη (ἊΓ βῆογθ.. ΕΗ ἢδ88 ποῖ, ἱπάίδεας. Ὀξοιρὶ υ.5᾽ 
Ὠδρὶς ἴο 8ὴη ΘΑΓΊ ΠΥ ῃαγϑάϊδο, δὰ ᾿ἰχθ΄ 88, ρμγοι 56 ὑ8: 
δἰθγηδὶ ἔβι ο! ὐ ἴῃ, δάνθη. Τα 15 σρασα. απά »Ὁ, 
αὐωπάαποο οἵἩ ατάςο δπὰ σι, δεηρεγαθυηπάκσηξ ργαῦο.ἢ" 
ΟἸὨγγϑβοϑί. δηά ἔῃ γος (οπιηητεηϊδίογβ. ΔΗ Δ Ὁ ]Κ" 
αχρίδμι ἔπ ψνβο]β ρϑϑϑαρθ: Ἀπὸ τὴν ᾿τω 8 Ψ1}} ΟΠ Υ’ 
οὐσαιῦ πὸ ἴο β)]οΐη {86 [α] ον αχίζαςι ἔροην 

Γμθορῆγ!. δῷ. εἰ τὸ φαγεῖν ἀπὸ. τοὰ ξύλου ἕνα. ἄνθρωπον, 
τὸν θάνατον ἐποίησε βασιλεῦσαι" πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ 

4 τὴν περισσείαν καὶ. δαψίλειαν τῆς. χάριτος. λαβόντες, καὶ 
δικαιωθέντες, θησόμεθα καὶ βασιλεύσομεν. διὰ τοῦ ἑνὸς, 



δΦ60 ἙΟΜΑΜΕ, ΘΉΑΡ. ν᾿ 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὗ ἀδελφοί ἐσμεν, καὶ σύσσωμοι αὐτοῦ κα- 
τέστημεν, καὶ ὥσπερ σώμα κεφαλῆ, οὕτως αὐτῷ ἡνα 

18. ἄρα οὖν αἷς δι᾽ ἑνὸς παραπτώματος. ΤῊ ἄρα [85 
ἃ ςσοποϊιιβῖνα ἔογοο, κα δο ἐλεη. Ἐογ, ἴο υὑ86 (ἢ6 
ψογάβ οὗ ΤΘοΟΡἢγ]. συμπεραίνων τοίνυν τὸ νόημοί φησιν. 
Οἵ (48 '' εἴ5. 84γ8) 11 18 ἐπέγοαμοίονῳ ; 88 ἴῃ σοῃι. 7), 
8 ὅς 25. 8, 12. 9, 16. 10,17. Δι’ ἑνὸὶ παραπτώματος 
ἐδ ἴογ διὰ τοῦ παραπτώματος ἑνὸς, ὃν ἐδ ογξεποο 07 ὁη6 
πιαη : Δη4, 1ῃ Κα δ ηηογ, ἴῃ (ἢ 6 4 1Π{Π6|16 8] οἶΔ411.36. 
10 ἰ5 ρἰαίη, ἴοο, [πδ΄ {Π6Γ6 18 δὴ οἰ Π|ρ8.8 οὗ ἐγένετο, ΟΥ 
ἦλθεν, Δηά κρίμα, ἴο Ὀ6 Β0ρ]1εἀ ἔτοιη νϑσγ. 16. : δηά ἴῃ 
τἢ6 δηςῃρίοαὶ οἶδυβθ τὸ χάρισμα ἐγένετο τηυιί {Π6- 
Ψ 86 06 ΒΌΡΡΙ 164 ἔτοιῃ (6 ργεσοαϊηρ. Τῇ δικαίωμα 
15 ορροβεά ἴο παράπτωμα, δῃὰ τηυϑί, 48 Ὀεϊηρ δρρὶ!εὰ 
ἴο (Ἰγιβῖ, δηὰ 88 δοίης δχρίαἰπθά ὈΥ ὑπακοὴ αἱ ν6Γγ. 
19., διρηι Ῥεγήεοι υἱγέμε.5 Τῆς υΐϊρ. γοηάθγβ 11 
}ιδέϊέα. Ἑἰς δικαίωσιν ϑωῆς, 885 Ὀδίηρ Ορροβαά ἴο 
κατάκριμα θανάτου, τηυϑί βρη! ἀοφμίέξαϊ, ΟΥ̓ τΔΊ[ΟΓ 
γοργίευς (ἸτῸηὶ ἀδαξλ), ἈΠ ῬΟΓΠ 88:0 ἰὼ ΘΠ]ΟΥ [1δ, 
᾿ς γα] γ, ραγάοπ ον ἢ. ἔκ» ἹΠοορῆγϊ. Ρ- 52. 5. 
ἔ. ΧΡ δ! 8 : οὕτω καὶ διὰ τοῦ δικαιώματος τοῦ ἑνὸς Χρισ- 
τοῦ, εἰς πάντας ἀνθρώπους ἡ χάρις, διδοῦσα αὐτοῖς καὶ δι- 
καίωσιν ἀντὶ τῆς ἁμαρτίας, καὶ ϑωὴν ἀντὶ τοῦ θανάτου. 
7 15 ψ6}1} οὐϑεγνοά ὃὉγ Μν. δ᾽δάβ, (δι “ τ1ῃ6 6 ΓῺ 8 
δγθ υϑοα 8Γ6 4]}} ἑογθηϑβίο." 
Τὴ σομδίγιςσιίίοη οὗἁὨ 16 ψ ἢ ο]6 βοηΐθηςθ 18 {δ 

ἰλ:ϊἃ ἀονῃ ὈΥ δγρζον. ἴάρα οὐν αἷς τὸ κρίμα δὲ ἑνὸς 
παραπτώματος εἰσῆλθεν εἰς πάντας ἀνθρώπους, εἰς κατά- 
κριμα" Οὕτω καὶ τὸ χάρισμα δι᾿ ἑνὸς δικαιώματος ἔρχεται 
εἰς πάντας ἀνθρώπους, εἰς δικαίωσιν ϑωῆς. Αηά ίτγοπι 
1η6 (θ᾽ π|8 δικαίωμα δηά δικαίωσις, ΟσσυγΓίηρ ἴῃ ἢ} }8 
νϑῦδθ, ἢ6 [468 οσοαβίοη ἴο 18 ροϊηΐ ουμξ ὑΠ6 αἰδι1η6- 
τἰοὴ ΨὨϊοΝ, 800315{8 1 [ἢ}18 ἜρΙβ:}6 Ὀοίνοθη {Π6 (ἢΓ66 
ἐΟ]ονηρ ψογά8. ““ 18[, Τὸ δικαίωμα Χριστοῦ. ΒγῪ 
(Π18 ἴθ 19 ἀδποίρα 6 γμλέδοιιδηθ55 07 Οἰιγὶδέ, ἢϊ5 
οὐὈοαϊδῆςσο, δεῖνα δηὰ ρϑδϑίνθβ, ψ οἷ ἴηὴ {π6 111} 
νοΙΒ6 18 οδ] θὰ ὑπακοὴ, ουὐδαϊοησα δηα 58ἐἰίδο(ίοῃ. 

πὶ 80 Αγίβῖ. Εἰῃ. Νίς. 5, 10. (οἰϊεά ὃν Κορρε) ὁμοιῶς δὲ δικαίωμα" 
καλεῖται δὲ καὶ τὸ κοίνον μᾶλλον δικαιοπράγημα, δικαίωμα δὲ τὸ 
ἐπανόρθωμα τοῦ δικαιώματος. 



ἘΟΜΑΝΒ, ΟΗΑΡ.ν. δὅφ7. 

44, Ἡ δικαίωσις. ΒΥ {{1|8 ψογά 15 τηρδηΐ "ιϑέϊβοαΐξίοη 
ἔη ἐδ αδείγαοί, νος ἢ τΠο56 οὐὔίαϊη ἔοι (οά, ψῆο 
Ὀγ ΚΤ: ἰἀΚα υπΐο {Πθιηβαῖναβ [ἢ6 τηϑγι8 οἵ (ΕἸ ιγίβῖ. 
84, Ἡ δικαιοσύνη. ΒΒγ {||5 18 πιοδηὶ 7μδέἐΠοαξοι ἐπ 
σον οὐ εἶς δα αοἰμαί. δοιηρίϊπιθβ, ποψόνοῦ, [ἢ {6 
βδοθά γι, ἡ δικαίωσις δῃηά δικαιοσύνη 816 υϑοᾶ 
ΡΓουβοι οι 8}γ.᾿᾽" ((δγρζΖον.) 

190. ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς τ. ἑ. ἀ., ἃς. ΗδοΓΘ 
{6 ΓΘ 18 Ὧο ἰϑυϊοίοργ. ““ Ηανίηρ ὈδίοΓα 5814, “Ἅ ἃ8 ΌῪ 
([η6 οἴξηῃςα οἵ ΟΠ, 580 4]8ο ὈῪ {Π6 σρῃιθουβη688 οὗ 
οΠ6,᾽ (1ἢ6 Αροβί[6 ηον δχρίδίη8 εὐλαὲ νγὰ8 (6 οἴδησθ 
οὗ οὔθ. [0 νδ8, [6 βᾶγ8, αἰἱδοδοαϊΐθηοθ, ὉῪ ψὨϊοἢ 
ΙΏΔΩΥ ΨΘΓΘ [866 5168, 1. 6. Ὀθοδη)α ὑπεύθυνοι κολά- 
σει Δηὰ καταδίκοι θανάτου, [1Δ0]6 ἴο ρα ηἰϑῃπηοηΐ, δηὰ 
σοπἰοπηηθα ἰο ἄδθδι}. 'Γμα δικαίωμα οὗ οὔδ (1. 6. 
ΟὨγ 81) 18. ἢ18 οὐϑάϊθησα ηἴΐο ἀρθδίῃ, {π6 ἀθδῖἢ οὗ 188 
σγοϑ8, ὈῪ ψ] οἷ οθεά!θηςα ἀθδίῃ θϑίηρ ἀδβίτογοά, γγ8 
ΘΓ ἔγθαα ἔγοπι 115 σοηἀθηγηδίίοη. (ΓΠΘΟΡΉγΥ].) 
ΟἼ6 ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν 18 ἀΧχρ[αἰηοα Ὦγ ΤΡ εἰ8. 

« Μοιῖϊ δα μ!οῖ! βυηΐ, 4ι18 ργορτιὰ ρθοοδί8 ἀοθείυτγ.᾽ἢ 
Απὰ ἴα οὔϑεγνβϑ; “" δι τς Αἀδη: ροϑβίεει ἰρβᾷ οτγὶ- 
σὶηἰϑ Ιαρα πγτογίΐ οθηοχὶϊ ἤμθγαηί, αθη. 48, 9. 44. 82. 
1 Βερ. 1,21. ὶ (ον. ὅ, 91. [ἴᾳ ἰγαςοίδιϊ! «ϑυιηΐ, ἃς 81 
ρΡϑοάββεηι." 5. τ. Μδοκη., ὈΥ ποῖ διζθπαίηρ; ἴο (ἢ 15 
Ἰἀϊοιηδιῖϊοα! ι.586 οὗ καθίστημι (ΜῈ ψῃϊςἢ ἃ ϑίθρ!!. 
ΤΠ68. οΥ θνθῆ ἃ ϑοδριΐα τϊρἢς ἤάνα ἔτπιγη!Βῃ6 ἃ ἢ) 
5866 Κ8 ἔστε ἃ τοῆηϑα ῃοίοη, ψῃϊοἢ στοῦ] ἃ σϑβοι8 
(ῃ6 νοῖβθ ἔτοπῃ (ἢ6 οὔδήρε οὗ ἰδυίοίου δἱ ἰοο 
ἄφαγ ἃ ταῖθβδ' Μυσοὶ πιοῖθ βορθὺ δηὰ Ὠδίυγα 18 [Π6 
δχορϑββ οὔ Τϑορ ! γἱδοῦ  ὙΥ εἴβ. 1Ππ|ιδίγαι 68. {1118 086 
οἵ καθίστημι ἴῃ [16 Β6η86 δεοοηϊα, ἴτοηλ ΓοδΔ Νίρτ. 
28. ἐγὼ μέντοι πολὺ τῶν κολακευομένων ἐξωλεστέρους 
τοὺς κόλακας ὑπείληφα, καὶ σχεδὸν αὐτοῖς ἐκείνους καθίσ-- 
τασθαι τῆς ὑπερηφανίας αἰτίους" δῃηὰ ΤὨυογά. (ροΓἢδρ8 
8, 89 τοῖς νῦν καθεστηκάσιν ἐχθροῖς. Ιπάδεα, 11 18 ἔγο- 
ηυρηΐ ἴῃ τΠδἰ ἀπ (6 Νεβϑὲ ψψειῖοτβ. (δ66 Ραϊαϊγοί ἰῃ 
1ος.) [1 αἷβο οσσιιτβ ἰῇ Ψ84Π168 8, 6. 4, 4. 

ἘΞΠῊς τη σοιηραγεδ ϑαδίηιϊθ Ερ. 1, 10]. Ουἱϊοᾳυϊά Οἱ! ε5 οομ- 
τῃ ἰβεγῖῖ, οὐγηΐθιι8 τη8 ρεοσαν! : Ὀδηδὶ8 οπιηΐθιι8 σὰ ὨΟΟΘΏΒ. 



δηξ ἘΟΜΑ͂ΝΒ, οΥλΡ. ΥΨ. 

19. οἱ πολλοὶ πγυϑέ ὃς ὀΧχρίδἰηο Δ5 ἃ ἨΠΟ Ὀοΐογα, 
αν. 1ὅ ἃ 18. “ΑἹ! (βγ5 Βοβεθηπι.) αἴξεν Αὐδον 
βνηθ, δη Βϑεδαιὴς διηθηᾶθ 6 (0 ῥυπιβῃπίθηΐ ΒΥ 
γτῖθ οἵ (ἢ6 ἰανγ, τ ῃϊο οηΐϊν, ἰηιἰοεά, Βα Ὀδοη 
Εἰνεν ἰο Αάαπὶ ευὐΐλ α ἐλγεαέ, Ὀὰξ οχιεηάοα ᾿ς ΟΕ 
εἴ ἴο 4}. 8446 οηι. 8,9. 
10. δίκαιοι κατασταθήσονται. Εξοίε Με. 5[.λ46 ἀρρο- 

δἰἴο } αιιοῖο8 {ἶν οχροϑπίοη οὗ δμππθογοῇ : “ ἥΐοη 
ἀϊοζητ, υπΐπ8 οὐΘα!οηςίαπι τι ο05 6586 Πηρυΐαίδπι, 
δ0 ΡΒΥΓ υὑπ59 ΘΟ δ 6 η ἸΤ τ] 105 ο586 σΟΠΞΕΠιῖοΒ 
λιιϑῖίοϑβιυ Θυοταπι νειθογιῃι 856 η51.}5 ὁδ : πΌ5, ἤσοξ 
ρου δεϊὲ ἤοπ ἤιΘΥ Π8 1081, ἰαπιαπ ἃ Π)6Ὸ ρσταϊϊοβϑὸ 
ΓΕρυΐΑ 1956. ΡΓῸ 1:|8{18, 86 νἱ]ίδῈ δίθγπδο ργεηιὸ ἀθοσ- 
ΤΠ 405 ΡτΟρῦεΡ ΟΠγβειπι, χαὶ ῥεγεοξὲ γαδῖαβ ἔα], ̓ εἴ 
ΕΧ 400 ϑ53Ρ1ΓΠΕΒΙ ΠΟΥ ταρθηϊὶ δυπγι8.᾽" ἜΠ6ΟΪ. 1..ὄ δ. 
(. 4. 27. Απά {ἢ19, Μτ. δ᾽Ιαδθ οὔβογνοβ, ἀρτϑδϑ 
ψἰ(ἢ. οὐν οἰονθηί Ανεοῖα, δὰ {η6 ΗἩοπΥ ἴἤογα 
τοίδγεοα ἐο, “ Οκ 1ῆδ 53αἰ ναί! οη ΟΥ̓́ ΤΠ8ΔῊ.᾿" 

ὙΠθΩ ΗΕ 19 988:΄ {πὲ 4} ἀτὸ ἀο]νογοά, ὅζο. 1 15 ἰο 
Ὀὲ υπάονβιοοί {Ππαὶ 411] ἂῦὲ ἀεϊνεγο φμσηέμπι ἐπ 
Ἁνϑέα, 41}, ᾽Ὲ [Ποὺ τ 15} 1, αὐ οιαῦταςα ἐπ οδδγεὰ 
θοοηι 

40. νύόμες δὲ παρεισῆλθεν, Χο. ἼΤΠ6 ΑῬοϑι}|6 ἀσαΐη 
80] 918, 85 αἸΒρα!ης ΗΠ ετγβ ἰδηδοίουβ οὗ {Π8 
αν, βοιηθι πρῦ ΔΒ ῸΓ τυἱ ἘΠ᾿ γόθροςὶ τὸ ἰἴ, βῃθσηςΣ 
ννΒαῖ 158-108: ἔνε ; ΠΟ ΓΔΙΪΚ ποῦ 810 ἢ) 5 νν 1] ἀσαιτα 
ἴον υ9 ἔδλνοιγ ψ ι ἢ Οοα, δυϊ κυςσῦ 45 ψ ἡ} τπᾶΐο 1 
8 }Ρ6αῦ {π6.ὍοΓ6 σἰθαυν (δῇ ΠῚ ΘΠ ἃΤΘ 5 ΏΠογβ. Ηδ οῦὔ- 
δόῦνθβ, ἤοσονογ, [παι ΟἿ {Π6 ρῥγοιπυίσαίοη οὗ τῃαΐ ᾿ατν 
66 Ὀοδισην οὗ οὐ ἴῃ ἔοτριν! ρ᾽ 51ῃ8 15. ηοΐ αἰ η11- 
Ὠἰδῃθά, Ὀυϊ ἱπογθαβοᾶ, δηά τὩΔ6δ᾽ ΠΛΌΓΕ 1ηΔ1891. 
{ορθο ; 
᾿ ΗΓῚ κεἰϑίαϊκε ποΐ, {86 βεσρε οὔ Πα βάβϑθαρο 15. Βϑἔο Γ 
βήοννη ἴθ ἰῃ6 [Οἰ]ονηρ' βίατοιδηὶ οὗ ΤΠ ΠΘορῃυ]αςξ 
(βοιη ΟΠ γυβ8056.) “5. ανίηρ βῆονπ τπᾶΐ ἃ}} ἴτοτι 
Αιἄατῃ σοῦ σοηἀοηησά, 1 νγὰ5 πΠΚοὶν {πὰϊ 8οπ16 οπῷ 
ψουΪ ὦ Γα156. ἃ. 5ΒΟΓΌΡ] 6 δῃὰ 840: ηδί, {πΠ6η, ᾿ν 858 
της ἕαιυ ἀοίησ [ῸΓ 80 ὨΙΔΠΥ γοᾶγβ, 1 (γιϑὺ 885 7υ.8[1- 
βοὰ υδὺ ΤΟ ἀὔϑνοῦ ἴο ψὨϊσῇ 15, ἰπαἴ (ῃἢ6 αν πα- 
ρεισῆλθεν, ἱ. 6. ν͵ὰ5 σίνε [Ὸγ α {ἕπιθ, ποῖ γγἑημιαγὶ ρ. 



(ΟΜΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ν΄. δώὸ 

ὍΓ ΡὈΙΪΠΟΙ͂ΡΑΙΥ.-: ἔοῦ ᾿ξ σάνδ την σοιημηδηιηθηΐ8, 
ννοἢ Βοϊηρς αἱ ἰγαηβργοββοά ὈΥῪ τπθη, ἴῃ6 οἴδποθ 
νγὰ8 (8 ἱπσογοδαϑοά. ΕὨγὨογπογο, (ἢ6 ἵνα ἢ85 ἤθ6Γ6, 
ῃοὶ ἃ οδιδὶ, Ὀυϊ Δ δνθηίυδὶ ἔογοθ [1]. 6. “80 {παῦ,᾽ οΥ 
ε1ἢθ σοπβοαιθησα οὗ ψῇῆϊςε ν88, (δὶ (ἢ6 οῇἴδξησθ 
Ἰηογοαβοά. Ἐαϊ1.7 Εογ {π6 ἰὰν ψ8ἃ8 ἱπαθεά ρίνει 
ἴον {η6 ρμγροδθ οἵ αἰπ πἰβίηρ δηα ἀοδίτογίηρ δίῃ : 
δυΐϊ [Π6 εὐοηέ τὰγηδα οὐ (ἢ6 σοηΐγατγ, ΓΠγουρἢ {ἢ 6 
βίοι οὗ θη, δπά ποῖ τγουρῇ (ἢ 6 πάῖυγα οὗ (ἢ 6 ᾿ᾶνν. 
Βιιὲ δἴϊογ βίῃ δά δροιηάβά ὃ. {π6 αν, [Π6 ργᾶσα οὗ 
(οά (Πγουρῇ ΟὨγιδὶ διερογαδομπαρά, οὶ οἠἷγ |ἴδ6- 

᾿ Τδίηρ᾽ 08 ἴτοιῃ 810, θαι 705 {π}ἸΠρ᾽ υ8, δη τηδ κί πρ᾽ τ. 
ΣΠΔὈ Δ π|8 οὗἩ {Π6 ΠδάνθΥ Ρ]Δ 668, 80 88 ἴο Ὀ6 508 
οὗ Οἀοά, (τείογγηρ ἴἰο Ἐρῆῇ. 1, ὃ. δηα Οδ]. 4, ὅ.)." 
(ΤὨδορὮγ]}.) 
ΤΠ 5ἷη οἵ Αἄάδαὶ 1η]αγοὰ ποῖ (ἢ6 26 }}18 οὐἱγ, Ὀυξ 

[6 ψῃοϊθ Ὠυπιδη γᾶσθ. [{ νψ8 {πογοίογο σψόγίῃγυ οὗ 
{Π6 σοοίηο88 οἵ ἀοά ἴο 56ηὰ ἃ δανίοιι, ποῖ οὗ {Π6 
εν οηἷγ, νυΐ οἵ 411} [Π6 πδῖίοη8. Βοίογο {6 ἰδ οὗ 
Μόοβδθ58 81} πθὴ ψογ μοὶ ὰ δοιυπά ὈΥ {Π6 58π|6 ἷδνν, 
ὨδΙΏΘΙΥ, ἰπᾶι οὗ παίαγα : ΟΠ γιδὶ γοβίογθ αὶ [6 β8πηθ 
Θ΄]. }Πγ. ΕῸΓ 80 ἔτ ψὰ8 (Π6 ἰὰν ἴγοιη γεπηθαγίηρ 
1Π6 ον], τηδί 1 ταῖῃοῦ τοηἀοσοα τὴ 80 πηοῖ (ἢ 6 
ΤΏΟΓΘ δοπαίθα [τοι θασῇ οἱδογ, {6 Οφης1 659 ΓΓοῦ, 
[η6 96 Χ)18, 8ηα νὶςε ναΓβᾶ, δηὰ σάν ἴΠ6 9ον8 ρτϑαΐθν 
οσοδβίοη οἵ διπηΐηρ. ( οἴ8.) 
ΤῊ ἰδγπ παρεισῆλθεν ἢΔ8 Ὀ6δη 1]! οἰοιιδὶν ὑγραῖθα 

δγ 6 (ομμτηδηίαῖοτβ. δοπιο, [ο] νης [Π6 Ψυϊρ., 
(ΔΚ ᾿ἴ ἴο πηθδῃ ομπέογϑα ργιυἱέψ : δῃα οὗ (ἢ15 βἰρηῆ- 
οαίυη τῃον δάάυσθ βανογαὶ ἘΠΕ ΕΣ Ρυι 1 ἀοα68 
ποῖ ἰθγα βθοῖὶ βϑυϊῖ80]6.. Ὧν. Μδοζκη., )οαάζγ., δηά 
Ἧν ε}}8 ἀν 6 }} ᾧροῦ οἵϑγ βιρηιῆοαίίοηβ οἵ παρεισελθεῖν. 
Βυι {μ6ῖγ ρίοββθ68 δγα ἴοο ργθοδγίουϑ ἴο Ὀ6 δαπι:ίθα. 
Οἰμογ Οοϊηιηθδηίδίογβ (ἃΔ5 θ6 Π1θὰ, ΕΟ Υ., Κορρο, 
1, ΟΟβηοσ, δηά δοἤῇ]ρθυβ.) οηάοανουῦ ἰο γοονθ {6 
ΟἸΒΟΟΥ ὈΥ βαρροδίηρ ἴῃ6 παρὰ ἴο Ὀ6 γαἀυηάδῃί. 
Βυϊ {18 185 ομέξιησ ἴῇ6 Κηοί. Αἰἴἶογ 4]}], (ἢ6 ἢγχβι 
τηοητοηθά οχρδηδίίοη οὗ (γυβ. δηὰ ΤἬἼθορῆν]. 15 
ἤδΌ]6 ἴο {Π6 ᾿οαϑὺ οὔὈ]θοίοη ; ν]Ζ. πρὸς καίρον ἐδόθη, οὐ 
προηγουμένως οὐδὲ κυρίως. ὅ0 προσετέθη 18 ιι884 οὗἉ 1Π6 

νΟ..Υ. 2 Μμ 
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τοι υϊχαίίοη οὗ (ἢ6 αν, 64]. 3,19. Νον 1ἰ νγᾶ3 
αίνοη παρὰ, Ὀγ (6 ΨΆΥ, 845 ἃ πάρεργον, ἃ (ΘΓ ΡΟΓΑΣΥ͂ 
1ηϑ0υἱοη, Βουν!η, 88 [6 ΑΡροβί!]β οἰϑενῆογα 58 γ8, 
856 ἃ ραάαδορις, ἰο Ὀγηρ (Ὠδτ το ΟΒτίβί, 1. 6. ἰο {Π6 
Οὐοβροὶ. 6 παρὰ πᾶν 4180 πηδδῆ δεσίάε8, ἐπ αδάϊ- 
ἐΐον ἐο, ἐδε ἰαιυ ο7 παέΐμ6. 

40. ἵνα πλεονάσῃ τ. τ. [ΠΠλεοναξ. 15. ἤοΓΘ 51Π|0}Ὁ7 
ἴοτ πλέον γένεσθαι. (866 δ.ἢ]. [5χ.) Τμὰ5 Ατὶβίοι. 
Επ|.. 2, 6. (οἰϊο Ὀγ Υ͵εἴ8.) ορροβεβ πλεονάξει ἴο ἐλ- 
λείπει. 

Κορρβ δοοοιηΐβ [ῸΣ {818 οὔ (ἢ6 ῥγίηςοῖρίθ οὗἩ ἴῃδὲ 
ὨΠΠΔΡΡΥ ΡῬΓΟΡΘΠΒΙΥ οὐ οὐγ ἴγαι! ἢδίυσγο, ψ πιο 6Χχ- 
οἰΐθ8 υ, 83 ἤοιβοθ 884γ8, ὙϑιΠ} ΘΓ ΠΟΙΔΒ ΓΌΘΓΟ: 
8δηἀ αἷβδο ὑδοϑιιδὲ ϑοῦ)!6 (Ὠΐηψθ8 ψηϊο (Π6 ἰὰν οἵ 
Μοϑβε8 ἔογθαά, δά, Ὀεΐογο (ἢν ἢδά Ὀδδη ἰογυεάάθη, 
ΒΟΝΟΓ βθειηθά βοΐ 885 ἴ0 νον δὴν ἀθ᾽ ΠαΘ ΠΟΥ ἰῃ 
16 σοτηηη)βϑίοη, ὅο Βοβθῆμ.: “ Ηφο βηΐϊτῃὴ ἰδχ 
τ] 4 ρτοθι θυ ἴῃ 86 οἰΐα ; ῥγθσορεῖ πλι } 08 τὶ τ 8. 
Ηδ8 ]θρο8 8θ80ρ6 ἰγδηϑργοβϑϑὶ βυηΐ Ἴμαί, οἱ ρμαῶδβ 
81:01 οσομϑβοινογυηΐ." Νοῖν ΤΑν]οῦ οὔβογναβ, {Πδὶ (86 
βηθδηϊηρ οὗ τὸ παράπτωμα (065 οί ἃρροδῖ ἰο ἴδνα 
Βϑθη βυ οι ν διἰθηαθὰ ἴο. “10 βῆου]ὰ ὃς ἀϊ5- 
εἰηρυϊθδοά (βαγ8 ἢ6) ἴγοιῃ ιν ἁμαρτία ἴῃ (6 ποχὲ 
οἶαυ86, 8δηα τοίογγθα (88 ἴῃ νϑγῪ. 16.) ἴο {6 ἰγδιϑῃτοθ- 
βίοη οὗ Αάδω, ψὰϊοῃ ᾿πουγγοιὶ (ἢ6 ροηδὶν οὗἁ ἀφδίῃ. 
Νοῦν τ.η]685 {ποτα ἢδα ἀπε ασνεΝ ἃ θεοη ὦ Ὠινίηθ 
Τονϑἰαι!οη, σϑηϊδιπίηρ ρεθοορίβ δηά [Πγοαίθηϊηρβ, (ἢ 6 
ΡαπΙδἢ πιοηΐ οὗ ἀφαέῤ, Ἰηβϊοιοα οἱ πιαηκίηα, ψοι]ά 
Βανθ Ὀδθη ἄτι, ποῖ ίοῦγ εὶς ον βίη, Ὀὰΐ τπδὶ οὗ 
Αάδῃ. Τῆο ἰᾶν, τΠπογοίογθ, τα κίπρ ΘΝΘΓΥ τηδῃ ροΓ- 
ΒΟΏΔΙΪΥ δΏβνογαῦ ]6 ίος αὐ ἐξ οοηϑεφεεησες οἵ Ὦ15 ΟὟ 
συλ, πρᾶν }05ι1}γ θ6 ἀρβογιθαά, ἰῇ [8 οβδοίβ, ἃ5 ἃ 
τυ] Πρ] οδιίου οἵ [ἢΠ6 οτίρίηαὶ! {τδηϑρΓΘββίοη ; ΘΥΟΓΥ͂ 
δ ηη6γ {ΠΕΓΘΌΥ Ὀδοοιλ]ηρ, οἡ ἢΐβ ον δοςοθηΐ, συγ 
οὗ ἀσδί, 8388 το 88 Δὐβϑῆ) τνδ8 ογ [6 ἢτβϑί οἴδηςο. 
Βοαι. 7, 9--Ἰ. 4 (ον. 8, 6---8ὃ., Οἰαί. 8, 10. Ὁδυΐ. 
Φ7, 1δ. θη." 

. 90. οὗ δὲ ἐπλεόνασεν---χάρις. [Ιῃ ἰδ ᾿Ιηϊογργοίδεοη 
οὗ εὖ (816 18. 8016 ποθι ΠΥ ; βίησα 1 ΤΩΔΥ͂ ΓΟΙῈΓ 
ΘἰΠΠποὺ [ο ἐΐπιο, οὐ ρίαεο. Ουγ Ἐπρ] 5. ὑδῃϑίδίογβθ 
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δορί [Π6 ἰαέέον. Βιυῖ [6 ϑογηιοῦ, ΝΟ ἢ ᾿5 διιρρογίοά 
Ὀγ 'ΤΏΘοΟΡΗΥ!., Ηδτάν, Βόβθημι., Κορρα, δια οὔμουβ, 
18. 1 (Ὠ!ηΚ, τηογα Δρροϑβίίβ : [ἢουρὴ 1 σταηΐ {Ππ8ι (ἢ 6 
ἔνο .δαϑ τοοσρὸ ᾿πίο θοῇ οἶπογ, Ὑχερεπέρ. 18 ἃ νΟΓῪ 
δίγοηρ' ἴστ, ΤῊ 5 1 Έ6Π8ῖν6 ἔογοα οὗ ὑπὲρ (1Π οοπηρο» 
5ἴοτ ΗΠ νογθ5), 15 ἔγοαπθης ἰη (ῃ6 Οτεθκ ἰδηρυαρθ, 
ἀη ΘΒρθοῖα ν ἴῃ 8.0. ΡΒ} 5 ΓῺ ρϑ ; 858 ΤΥ Ὀ6 ἐδθη 
ΌῪ τγοΐδγθῃςθ ἴο ἅΠΥ [οχίεοη οὗ ἴῃ Νὸν Ταοβίδηγθηῦ. 

21. ἵνά ὥσπέρ ἐβασίλευσεν. “ἵνα τι Ὀδ τοηάογοά 
ὑπ οὐθν' ἐδα!. Οὐ ἐβασιλ. 866 ποθ ΒΌΡΤΑ νοΓ. 17: 
Ἔν τῷ ϑανάτῳ, ὃν ἀεδαξῃ. δὶη ἜχοΙΓίοα [18 ρΡΟΨΟΓ ΟΠ 
411 τηϑή, 1Ἰμαϑίη που 85 ὉΥ δῃὰ οὔ δῦοουηΐ οἶ τπαι, ἃ} 
ἙΏθη Ὑ6ΓΘ ϑιιδ]θοῖ τὸ ἄρδιῃ. - 
. Φ[Π: ἡ χάρις, ““ ρστᾶςθ, ἔῃ6 ὈΘπαἤ (5 Ργογηϑοα ὃν 9680 
ΟἸν8ι." Βαδιλεύδη, γοίση, ργῥϑυαϊ. Ἐοτ τῆ6 οηθ 
88, ὈῪ 1{Π6 σουη86] οὗ Θοά, ογάἀδίηθα ἴο δε σο-:6 - 
ἐδήδῖνα ἢ {π6 οἴἤοσ. Διὰ δικαιοσύνης, ὈΥ ΓΘΠ118- 
βίο οὗ 5[η5; 1.8ΠΠ΄᾿αςοῃ, ὅσ. “ἢἰ ἀῆδγα (οὐ ϑόγνοε 
ΚΟΡΡΕ) ἔγοιη χάρις 88 (Π6 οἴἴἶδδοι ἔγοτῃ 1ἢ)8 σδι}86.᾽ 

421. εἰς ϑωὴν αἰώνιον. Ἐϑι ἰρὶΓ 1π ἢοο σομημηαίθ 
δρῆορυβ σπ|ὰ}] οἱ σοιῃηροηάϊυηῃ ἰοξί8 ΒΟΥΠΊΟΏΪ8, 
οὔθ ϑοορὺθ εδἴ 15, υἱ Ῥαυΐὰ5 οϑΐεπάαϊ, βίου ἂν 
ὅπὸ [ατ1ὸ 8ογρβεσὶ τη τιπΊ, 184 ἂῦ τὑὴοόο ἰαϊὲ δραγρὲ 
θόπη. Νοη σοηίογὶ τ ΙΒη116 ργοραρδ ἢ 5. ηι0- 
ἄκηι οἱ γναξοηοηι, ςοἀ ἰληΐϊυπι ὑπίζαίοπν ἀμοίονγῖδ, δ 
ΓΕΙ αγηρἐϊἑααϊησηι, Ἰίσοις ἀϊγογδα δ ῥτοραραίοπίς 
ἴὰπ|ὶ σαυ88α, ἰΏτΩ Γαῖο. (ἢ οβοηπ).) ᾿Ηδστγε ϑεῖβ. τδ- 
ἘΠΔΓΚΒ: ““ ῬόσΟΑΙ γορπι Ὀγονο, ὐγαίδο νογὸ εθίοι- 
ππιιη.᾽ ΑΔηά [δα ᾿ἰδεατηρα (οιημπηρηΐαογ δά ά9, {δαὶ 
ἁμαρτία δηὰ παράπτωμα ἃγ6 ἤσγα ιιϑδ4 ΜΠ} (Π6 87. 
ὨσΪΘ,. 48 5814 οὗ {Π6 5:28 οὗ {π6 9608 ; δῖπ06 ἐδδν ψογΘ 
ΤΛΌΓΟ ϑτίενοῦϑ 8 τἢο86 οὗἨ Τὴ6. (όι!ε8. Βαϊ (Πὶν 
866 Π18 ἃ ΨΘΓῪ 111] ἔοι ἠ6άἄ' ογἰοῖ8Πη). [ὃ πλὰν ΔΡΡΙΥ (6 
ΒΑΙΏΘ ΟΘΏΘΩΓΘ ἴο [ἢ τοιηαγκ οἵ ΜΙΑΟΚησῃς ἐπὶ {86 
ΑΡοϑβῖ16 ἤθγθ Ῥθγβοῃ ῆθβ 510 δηὰ ργδςθ : {πουρἢ 1 ἰδ 
σονηϊοηδησεά ΟΥ̓ (Πγγεοϑθίοῃ. Υοῖ 18 τψαγ δηά 
Ἔνϑη ρΡοβίίο πηδρτηδίίοη οὐ [ἢ 6 οἰοχιδηΐ ΕἌΓΠΘΓΡ βοῖο- 
[π|65 ΣΠ]ῈΓ685. Π1Β ΟΥ̓ 108] ἀΘΟΙΒ᾽ Οὐ8 88. ΔῊ [ΓΟτργοίογ, 
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ΤῊΣ ἀοδῖρη οὔτἢ}]8 δηα (ἢς ἔνο ποχί (Παρίογβ 15 9 
εοηΐαῖα 16 φἰαπηάεγοιδ γορογέ τπιθηςοηραὰ δἱ 8, 6.; 
8ηα Θβρθοῖδ ν ἰο συδγα ἀραϊηβί ΔΠΥ τη ἰβοοηβίγυοιοῦ 
οὔ τῆς ἀθοίτγίης σοπίαϊηθα 1η (6 ργϑοθάϊηρ (Παρίετγ. 
Ῥυγϑυδηΐ, [Π6η, ἰο {Πϊ8 πη οητίοη, ἰἢ6 ΑΡροβι!8 δρρ 168 
ἢ 156} το Ῥγονα ἰπᾶῖ τἰῃς ἀοοίγίης οὗ }υ8Ποφέϊο ὈῪ 
[αιτἢ, ψουΐ (86 γον οὔ ἰανν, ἀοθβ ποὶ γοηογ ᾿ἰὰνν 
ῃβαῖθββ. ἢ ἰγδηϑιτοη ἰο [ἢ ]8 β ] 6 οὐ αἰβρίαγβ σγεδῖ 
δάάγρϑβ.; ἴογ ἔγοηὶ ψ μδὶ τνᾶ8 βαϊά δἱ νοῦ. 40 ἃς 4]. 
οὗ τὴ6 ργοοθάϊηρ, Οπαρίου σοῃσογηϊηρ [ἢ6 δ50ρθοΓ- 
δΔρομηάϊηρ οἵ ργᾶςθ [Ὠγουσὶι (ἢ γιϑὲ ἴῃ ργοάυσίηρ (6 
τ Θοιιθη688 οὗ ἰδ, δηά 1ῃ τοναγι ϊηρ τ Ὑ1Π 
ΘίοΘγΏ8ὶ [ἰἰΐθ, τῇς ΑΡροβί]8 ἴαϊκθθ οοσδβίοῃ ἴο δηΐογοθ 
[Π6 ΠΘΟΘβΒ ΟΥ̓ οἵ ΠοΙΠ 688 πὰ ροοά νογκβ, δπὰ {π|5 
ἔτοιι νᾶγίουβ σοῃϑβίἀογαίίοηβ, ψηϊς βῆθνν ταὶ δίῃ, 
Ἰηβίοδβα οὔ θείης δαποέϊοποα ὈῚ ἰ6 (ὐοΒρεὶ, 15. ψιῃοὶν 
ἐποοπιραξίδίο “ὶτῇ 1ἰ, 

ΤὨΘορ γ]δοὶ 88 8Κ|}{Ὸ]}Ὺ Ῥοϊηϊθά οὐυΐ {Π6 σοῃπθο- 
εοη οὗ τῃ15 Ομαρίοσ νι (ἢ6 ργθοθάιϊηρ αἰδοιιβδβίοη, 
δηἀ δομοοίϊς. σίνοβ (ἢ6 [Ὁ] νης; ΒεΒαπη6 οὗ 118 σον" 
(6 η[8 : ““ Ετοιῃ 2εδέϊοαίϊοπ [ἢ 6 ΑΡροβι]ῖ6 ργοςσθϑάβ ἰο 
δαποί οαέϊοη, νν ϊσ ἢ ὩΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ  Ποννα ἴτοιῃ . Ηδ 
δῆοννδ, 18[, (ῃ6 ποορυϑὶέν οὗ ἴἴ ; ν]Ζ. ὈδοδῦβΒα6 76 ἃΓΘ 
Ὀοιιηά ίο 1{ ὈῪ τϑᾶβοῃ οὗ οὔγ ρταϊιιουβ γοἀοιηρίίϊοη 
Δη4 βαρίϊ8η), νεῖ. 1-ὅ, 4α]γ, Τα παέμγθ αἴ 1ΐ, 88 
ςοηϑίϑίιηρ᾽ ἰῃ ἔογβακίηρ νὶςθ, δηὰ ἔο] νης ΒΟ Ὶ νἱγα 
τι ; (ῃἢ6 οπο ἰγριῆθα, ἰη 1Π6 ἤτϑέ ρίαςθ, ὈΥ βρί γιϊιδὶ 
ἀδαῖ!, δηὰ βρί για] γοβϑυγγθοίίοη, νοῦ. 8---11. ; ἘΠ6 
οὐλον' σοῃοαῖνοα ππᾶρθρ τἢ6 5:π|1Πππ|46 οἵ 5ογυϊέμαο ἴο 
8η, (νογ. 12, 18.) δηὰ βουνιπἀθ το (οά, νϑογ. 14:-- 
μῆν ΔΠ6 4130 ἐἰϊπιϑέγαίθα ὈΥ 8. νιαῤγἱπιοπὶαί 4] υϑίοῃ, 

ἘΡΩ͂ δὰ 
1, τι οὖν ἐροῦμεν; ““ ιῖ ρΟΓΏΔΡ8 βοῖηθ οὔθ Μ}}} 

οὐ͵εςοί." ον {18 ἔογιηι]α σ᾽ ΏθΓΆ ΠΥ, ἰῃ οὐγ ΑΡροβεῖο, 
ἰηγοῖνεβ δὴ οὐδ͵]θοϊΐοη. Ηφογε ἢ 158 συδγαϊηρ ἀραίηϑὲ 
ΔΏΥ 81.1.0} ἱπ]ρΊοι18 56 η{1πηθηΐϊ Ὀθοῖηρ' 6ἰ1οἰ 64 ἔγοπι ψἢδὶ 
Β6 μαά Ὀθϑθῃ βαγίῃησ. (οβθηπ}.) δοῦ!θυβ. ἰγοαῖϑ (ῃ6 
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ΟΧΡ Θβ8ῖ 0. 88 ἃ ἐογπιυἷα ΟἱἁὨ ἐγδηβι τ ο9] δαυΐϊνα]θηξ ἰῸ 
οὖν: ἴῇΏ ΨΏΪΟΝ  σδηηοί ἄργοα Ψ1|} ἢ. Ηδοτγε, αἱ 
Ἰθαϑί, [ἃ ἢ88 ἴοο το τηδϑηΐηρ' ἰο θ6 βυςοῆ. Νοσ 40 
Ϊ 866 τῆδι [0 οΔη 6 σΔ]]6 ἃ ἃ ΤΌγπιυ δ οἵ οὐ7δοξίοη. Ιὲ 
15 Γαῖπογ ἃ ἰογιγυΐα ὈΥ ἢ ϊοΐ βοιηθιίηρ {παΐ Δηοῖ 
ΜΟΙ Ϊα γραβοη οὐ ἑλέηξ 18 δηξ ς!ραϊδα δηά ργϑ: οσουρί δα; 
Ηετο, {Π6η, [Π6 86Π86 ΠΥ 6 (ἢ. ΘΧρΓΟβ86 4 : ““ 80, 
{Π6η (:{ 8665), )ἷὸ ΠΔΥ σοηϊίημθ ἴῃ 81η (ἢ ργαο 
ἸΔΥ δροιιηἀ." ἴὔροη {{ 18 Αὐϑυγά δηᾷ ἱπηρίουβ ἀδάιιο- 
(ἰοη (Π6 Αροβι]6 ριυιῖβ [Π6 νΘΓῪ βίγοηροβί πδρδίνα, 
νἱΖ. μὴ γένοιτο, 564 ὈΥ ἰνπὶ Οἡ ΟἸΠΘΓ 51:Π|118 οὐσοδ- 
ϑίοηβ, δηὰ οἴἶδη οσσυγγίηρ ἴῃ Ερίοςοία8. “ΤὴΘ 
ἌΡροϑι16 (οῦβϑογνθϑ Ποααγ.) ἢδά ὑεέογε (8, 7 ἄς 8.), ἰπ 
βίγοηρ, ἴθγῃ)8, ἀδηϊθά δηὰ σγτοπουηορά 1, θυϊ μογο ἢΘ 
ΓΟΠΊΟν 68 (ἢ 6 νΘΓῪ ἰουηάδίοη οὗ 11." δὸο Τπεοοάοτγοῖ: 
οὐκ ἠρέσθη μὲν τοι τῇ ἀποφατικῇ ἀπαγορεύσει" ἀλλὰ καὶ 
ἑτέρως μεθοδεύε τὸν λόγον. 

Ἰ πηυδί πού ομηἱί ἴο 581Υ ἰῃδί Ὠγ. Μδοϊκηιρἢ 5. οτί- 
εἰςΐϑη) οὐ (68 ψογά ἐροῦμεν (Πδιη6 }γ {ἰ{πᾶ0 [{ 15 ποί (6 
ξυΐαγα ἴθη86 οὗ {Π6 νϑγρ εἴρω, θυΐ [Π6 ρτγαβθηΐ οὐ {Π8 
Ἰησίοαίίνα οὗ ἐρέω, σοηϊγταοίοα ἱηίο ἔρω ; 848 ἰη ῬΏΙ!, 
4, 4. ἔρω) 15 αὐΐου!Υ Θυγοῆθουϑ. [πάἀθρα δηγν 8. οοΪ- 
ὈΟΥ οἴ το ὨΙρἢΟΓ ἔογῃ}8 δί ΟἿ ρα Ὁ] ς βοῃοοΐβ, νου] ά 
βοουῦΐ [ἢΠ6 νογὺ 1468 οὗ. Βοβί6ββ, ΌῪ (15 δρργίηρ 
ἐροῦμεν ἴο ψιῃαὶ τ[Π6 ““ροδέΐε τσα5 διρροδοά ἴο ἐεαοὴ, 
ἢ6 ὯΟΣ ΟἿΪΥ πηᾶῖκοβ 41} {π6 δεινότης οἵ [6 δα ργϑϑδίοη 
δνδροζδαίθ, Ὀυΐ, 1 {1 Κ, ρογνογίβ [Π6 δ6η56 τηθϑηΐ (Ὁ 
δ6 ᾿ηουϊοαίοά Ὀγ ἴ[πΠ6 Αροβίϊθβ. Απά 88 ἴο ἢ]15 νϑυϑίοῃ 
οὗ μὴ γένοιτο, ὃν πο πιθαπδ, 1 Ὠδεα Βοάγο νυ σϑιηδκ, 
ον Βδὲ ἀπά δου] ἃ βΒ6η86 1ἰ γ]6] 48. 

4, οἵτινες ἀπεθάνομεν ---- αὐτῇ; Ὦτ. Μδοκηϊρης 15 
Ἰθγα ἃρδίη ρ]θαβϑβα ἴο δοῖ {Π6 ργδιῃη πα γ8η, ΟΥ Ῥἢ11ο- 
Ἰορίϑι : ἃ οδμαγβοίθγ 1ἢ Π]οἢ Ὧ6 ΠΘΥΟΓ ἈΡΡΘδΓΒ ἴο 
δἀναπίασθ. ὙΤΠ6 οἤδγρα οὗ αὐδωγαλῳ ΝΥ Ὠ] ἢ ἢ σαδβίδ' 
οη οἂγ (οτηπιοη Ν᾽ βγβίοῃ, τηιϑὲ {41} οἡ ἀΐβ οἱυαθ. ΤῈ 
ἀπεθάνομεν δ6 ἴῃ δεοοηά δογβί, (παΐξ ψ|}} ποῖ ῥσονθ 
{αι 1 πιυδὲ ἤᾶνα [Π6 8686 Μ ὨΙΟἢ ἢ6 ργοροβθθ, Δηά 
ψ ἤθη ἢ 88 γ8 ἁμαρτία 18 {[Π6 ἀαέϊυο οὗ ἐδε σαιιδ6, ἢθ' 
ἔακοε ζον σταπέεα ψῃαϊ οὐρῇ ἴο ΡῈ ργουθά. ΑΒ ἴο [Π8, 
86η86 ἢδ ἴαγβ ἄοψῃ, [Ὁ Π48 θ6θη }ι5{}0 οὐ]οοίοά ὃν 
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Τυγῃ6}, ἴπδὲ “’ σοπεηυ!ης ἴῃ β'η, οὗ ἰφ Νἢδὲ {86 
ΑΡροβί]ρ βϑγο ᾿ρῃ η8, 18 νογῪ αἰ βδγρης ἔγοπι ᾿Ινά θα, 
ὉΥ 1ἴ, ψῃϊοῦ {η)6 δἀνοσαίοβ ἴον βἰπηίηρ ἴπδὲ σγϑοε 
μη σἢ  δροιηᾷ, πονογ {που ρῇς οὐ, 88 ἐν δαπειοᾷ 
(Π4ἴ {ΠΟΥ ψογῸ ἴο ᾿ἰἰνα Ὀγ ΟΒγ8, ΓὨγουρσῃ ραγᾶσα ἰὴ 
ρρροϑί(οῃ ἴο ἴπ6 ἰανν :ἢ 8πηἀ ὮγΥ δ΄᾽|δάϑρ, ῃ8ὲ “γι 
ΟΠ γἰϑιδη8 αίοηρ Ἀτα ἤρῖο δ άγοββϑι οἵτινες ἀπεθάμενῳ, 
46 88 ΤΏΒΠΥ Οὗ 0. 88 3Γ6 ἀοδά," οὐ “ν6 Βοιηρ βυοἢ 89 
δῖ ἀ684."}) ψ ΠΏ ΘΓθδβ 8}} τηδηκίηἋ δὰ ἀοδά ὧν κε'ἰη. [ἐ 
18 μἰαη {πὶ (ἢ6 ΑΡροΟΘΕβ πιρδῆβϑ (0 δχῇγρββ ὈΥῪ ἐπ ῖϑ 
βίγ Κίς τιοίδρθοῦ ἔσθ ΟΠ Γι] Π8, ΠΩ μτοίθββ 0 
δραπέάοῃ 4}} σοπῃεοίίρη νυ ἰ1ἢ βίη ; Ἐ δηὰ {ῃ6 σώς ν}}} 
Ἧ76}} γαργοβθηὶ (Π6 ἱπῃροῃϑίβίθῃηου {ΠρΕ6 18 1ἢ 8 ἢ μεῖς 
8ΟῊ8 [ἰἰνὶηρ ἴῃ 81ῃ. ὅ66 ( 4]. 2, 18. (δηϊ. ὃ, 8. )Αῃ. 
10, 17. ἥγμε ἔγυ ἔργρα οὗ (ἢρ 8|1υ5]0ῃ 84 5686 19 
Δα πΙγΪΥ δὰ ἀοχῃ ὈΥ ΟΠ γβοβίαπι, ΤΙ ΘΟ νυ ]δρῖ, 
δη4 οἰῆογβ. 1 ψου]ὰ οὔβογνα, ἰμδί τῇ ψογάρ ρυρῇης 
ἐρ Ὀ6 τρηάογοά ψῇο ἀανε αἰδά ιιηίο βίῃ. 

ετγα {Π6Γ6 18 ἀπάἀομρθίρα ν ἃ Γείργρηςθ ἴο (Π6 τῇΐθ 
οἵ Ὀαριεΐ8πι, δηὰ [6 ρῥτγοίρβϑιοη τρδάδ αἱ 1. ἘῸγ 1 19 
ΤΥ ρρϑογγοά Ὀγ Κορρε, {πΠ8ι [86 γαέϊα πιθέαρἧον εν 
Τρδίφ ὩρΡΟῃ ἃ δβίηριυϊαγ ποθ οὗ βρθακίπρ, ὮγῪῚ ψ ΏΟΒ 
1ὴ6 τίθ οὐ ἱπιπηθγβϑίοη ἴῃ {Π6 Ὀαριβηηαὶ! ναίεσ, δη4 
ΘρΓΘ88 ἔγοπὶ 1{, ΤΟ ΓΘ υδοἀ 88 8 δύπ|}0] οἵ ὑγθακίηρ 

Κ Το εχργεδοίοῃ οὔ Ὀείηρ ἀδαά ἴο ΔῺῪ {πίηρ᾽ ΟΓ ρεζεθῃ, ἴῃ ἴδα 
8εῃ86 οὗἨ Ὀτεδίηῃρ οὔ 8}} οορηπεοίΐοη νυνὶ !, ἀηα πανίηρς ηοιηίηρ ἔασ- 
{μεν ἴο ἀρ νυ], ἰ8 ἔοιιπά αἰβδὸ ἴῃ {πε ΟἸδβοῖσδὶ υνγίίεγβ; οὐ ννῃίϊοῃ, 
γγεῖδ. δάάυορ8 Ἔχδιρίοδ ἔγοπι ῬΙ]δυῖ. (}116}}. 8,1, 16. ΝΙΒΙ] τθουσὰ 
εἰ, ποτα ἰδὲ δαπ). [ἰθαη. Ρ. 385 Β. ὅν δ᾽ ἀντὲ πάντων εἶχον, 
φιλοσοφεῖ" τὸ δὲ εἶσον εἶπειν οὗτος καὶ τάθνηκέ μοι. Αἰερίγοη 1, 
87. δεῖ γὰρ αὑτὸν ἢ ἐμοὶ Φῆν, ἢ τεθνᾶναι θεττάλῃ. Κορρε 8[50 
οἶϊε8 (το ΟάγρζΖον. ἂπὰ αγοί.) Μδογοῦ. ϑοιηη. ϑεὶρ. 1, 18. Ρ]αῖο 
ἀυδβ τπηογῖθβ Ὠοπλἰηΐ8 Ὠονὶζ, φυγυτα ὉηΔΠῚ Παΐυγδ, νἱγῖαϊαβ 8] [Ογαπ 
ργεαβίδηϊ. οηιο επΐτ πηοτίϊυν, ἀπ δηΐτηα οοΥρι8 σε ϊαυΐϊὶ δοὶυ- 
τι πὶ ἰορῈ ὨδίιΓ:Β : ποσὶ οἰἶἰδηι αἰοίτυτ, φαντ δηΐϊῃια δάδυς ἴῃ φοῖ- 
Ῥοτὰ οὐηδίϊίιια σοΓρογθ88 {ΠΠεσογαβ, ΡΠ ]]οδορηὰ ἀοοδηΐο, σοπίοιπηϊς 
εἰ ουρ!αϊἰαίιιπλ ἀυ}]ς 65 1η8] 185 γ6]!] 54 116 ΟΠ Πε8 Θχ τ ρδβϑίοΏ 69. 
Μ. Απίοη. 7. ὡς ἀποτεθνήκοτα δεῖ τὸ λοίπον δῆσαι κατὰ τὴν φυσὶν. 
Οἷς. Τυδο. 1, 81, ϑΘϑοδῦῃθῈ ἃ ΘΟΓΡΟΙΘ δηϊωιτ), μος αυϊθαιδ φἰἰυὰ 
οξῖ, φιδῃι εαγοχὶ ἀ΄8ΟΘΓΟ, : 

Τῆς δῦονα δῃᾳ( ΓΩΘΔΩΥ͂ ΠΏΟΓΕ ρδθβᾶ68 ἴ0 ([ἷ8 εεοῖ, ζΏΒΥ ὃὈε 5ρ6Ὼ ἰδ 
186.]Ἰεδγηθὰ ἠοίε οὗ ΕἸδη6γ. 
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ΟΥ̓ 411 σοππηθοίίοη σὴ ἢ [Π6 ργθβθηΐ νἱοῖθιβ [6, δηὰ. 
Εἰνιηρ ΟΠ ΘΒ6 [το 8 ἢν 8ΔπηΔ ρυγοῦ ὁπθ. “4.58 ἔδϑσο- 
ΟΥΘ (σοηξίη68 ἢ6) ᾿ξ 88. υ80}8] [ὉΓ {ΠἸο86 ὈαριϊΖοά 
ἴο θ6, οἡ ἴμδὲ δοςσουηί, ος4|]|6 ἃ θοῖῃ ἀδαα δηὰ διεγοά, 
Δηα γαϊδοά ασαὶῃ ἰο α πεὶο ἰϊΐε, ἤδθῆσθ (6 Αροβί!ε, 
δοσογάϊηρ ἴο διἰ8 ουδβίοιῃ, ΔρὈ]168 {[|8 τῃϑῇπογ οὗ 
βρθακίηρ ἴο {Π6 ΡῃΓροβα οὗ ἀφβογιδίηρς [Π6 [οἰ ον ηρ 
δίτοσς (μγιβιίδη νίγῖαθ (19 ψὨϊοἢ δνοσυ (ΟΠ γιβίίδη δα 
ρουπά Πἰτ)5611) 6 Ρ (ἢ6 51: π1τἀ6 οὗἁὨ ἀδαίῃ δηᾷ 
ΓΟβαγγθοίίοη, ποῖ οὗ δνθσὺ οὔθ, Ὀυΐ Θϑρθϑοὶδ! ν ἰῃδί 
ψῖςῖ 9685 ΟΠ γῖδῦ δά υηαεγροηθ,᾿" 

2, πῶς ἔτι ϑήσομεν ἐν αὐτῆ. ΤΠ πώς ἰ8 τηϑδηΐ ἴοὸ 
1η6 1 οί ψ δὲ ατοί. ο4115 (6 ἐπαϊρηαέϊοηονιε νοὶ, τ 6 
8ὈΒυΓΟΙΟΥ δηἃ ἸΠσΟὨΒΙΒίθῃοΥ οὗ ϑιιοῇ σοηάυςι. ΤῊΘ 
Θχργοβϑίοη ϑὴν ἐν ρἰδίην ἀδθηοῖθβ ᾿ἰνίηρ ἢ (6 Πδρὶ- 
ἰυ4] σοιμτηϊϑϑίοη οὗ, Ὀοῖης ρίνθη ὑυρΡ ἰο. γείβ. οἷΐδα 
ἃ 51:11}ὉΓ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚ τοι 4 }|ΔΏ, Υ. Η. 8, 18. φιλοι- 
νότατον ἔθνος τὸ τών Ταπύρων τοσοῦτον, οὔτε ϑῆν αὐτοὺς 
ἐν οἴνῳ, καὶ τὸ πλεῖστον τοῦ βίου ἐν τῇ πρὸς αὐτὸν ὁμιλίᾳ 
καταναλίσκειν. ῬὨΠοβίγαί. Ν΄. ΑΡρο!]οη. ἐν πότοις ἔθη. 
Πιοάον. δῖος. ὅ, 40. Απά [6 σοιηρασζθβ ἰηΐγ. νογ. 10 
ὃ. 11. (οἱ. 8, 7. 

8. ἢ ἀγνοεῖτε, ὅτι ὅσοι---ἐβαπτίσθημεν ; Τα ΑΡοΒΙ[6 
σοπίϊημι68 {ἢ 6 πηθίδρθογ ; ἰπΠουρῇ (ἢ6 Δ]]υβίοῃ 18 τοί 
80 ΟὈΝ]Ο.18 ΟΥ (Δ Π}}1ὰΓ. Ἢ ἀγνοεῖτε ἰδ ἃ ΝΘΙῪ βρίὶ τ (64 
ἴογιη]α, οσσυγγιηρ αἶβο 1η 7, 1. Θαυϊναίθης ἴο ““ἢανθ 
γοῦ ἔογροίζίθῃ ἢ ΟΥ, ““ ἅτ6 γοῦ ἰηβθηβ0]8 ΟΥ̓ (8 
{ἢ Ὁ δ66 1 (ογ. 10, 1. δϑ'ρῃϊθυβ. Ἐπ ηκΚ5 11 15 
ἰογτιθθα ὑροὴ ἰπ6 ΗϑΌῦτ. Σ) δὲ 1ὴ Ηοϑ..11, 8. απὰ 
αἰβονῆθγθ. Ὅσοι 18 ΒΥ ΠΟΥ ΠπΟ8 «τῆ οἵτινες Ἰαϑύ 
Ὀοίοσθο. Νον οὔτε ἵψο οἰδυ868 οὗ {18 δηε ἢ εῖοαὶ, 
Βοῃίθηοα ἴἢ6 ἔογιηοσ, ἐβαπτίσθημεν εἰς Χ. 1]. 5. ΘΓ 
Ρἰδίη. Βαστίδεσθαι εἰς τινα ἀθῃοίΕ8 Ζ0 »γηζξϑδ5 ἀπει εν 
απῳ οπεἷ αἱδοὶρίο ὃν δαρέϊδηι, ψὨΙΟἢ τρ ψγ88 υηάθΓ- 
βίοοά ἰο διηὰ τῆς ἀϊδβειρία ἰο 6 οὔβογνδῆςα οὗ {(ῃ6 
ἀοσίγ!η 68 ἘΠΡΟΡΩΣ ὈΥ {πῸ ἰθδσῆου. [{ 18 δαιυίνδ]οπὶ 
ἴο {Π6 γεοῖ Ροἰδίπογ ἔογηλι]α βαπτίϑεσθαι εἰς ὄνομα τινος, 
ψὨοἢ ΟἾΘη οσσυΓ8 1η {Π6 (ἀοβρε6}]8 δὰ Αςοίβ.Ί0 Τἢδ 
ἰαίέον ἔοτσίωυ]α, βαπτίξεσθαι εἰς θάνατον, 15 ποῖ 80 οἰφᾶΓ, 
1ι δάπλι(5 οὗἉ ξονεγαὶ 86η868, Δοσογάϊηρ ἴο {π6 4} υϑίσπ 
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(ἢ πδῪ Ὀ6 βυρροβοή ἰο Ββιιῦ5ϊ8[ ; αηὰ ἤδησθ (οιηπιοη- 
ἰΔῖογβ νιον ᾿ηἀυἶΐσα (πεῖν ἤπογ. ΤΠ σοπίοχέ, 
ΠΟ ΘΝΟΓ, 1 τηυδὲ οὔϑογνε, ΒΗ ςΟΠἤΠ68 αι ἴο 056 
Β6Ώ56, ὨΔΙΏΘΪΥ ἰδὲ ΟΧργοββοά [ἢ {Π6 ργθοθάϊηρ ψογάς, 
ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ ; δῃὰ πικιιδὶ {ΠοΓοίογα πηθδῃ, ἴο 
θῈ Ὀουπά Ὀγ Ὀαᾶρίϊ5πι, ἴο ἀϊ6 υηΐο, δηα υἱέοΓ!γΥ τοὸ- 
ΠΟΌΠΟΘ δηά ἔογβϑακο 8}} βίη, 88 (γίβὲ ἢδ8 ἰδ! ἃ ἀόονῃ 
ἢ18 1Πἶδ. Αἴ {6 88πι|86 {{π|6, 1 πηυδὲ Ὀ6 ΔοΚηον! οὐσοά 
τπ80 {Ππ6 8᾽1π|1Πτ46 18, Κα τηδν οἴδογβ οὗ ψον ἢ 
ψυτογβ, Βαϊ Γοιηοία ἀπά ἕδη ; δηὰ 15, 88 Κορρε ο"- 
ΒΟΙνοΒ, πιαϑὶβ ἴῃ υεγδὶδ, φιὰπι ἐπ γ8 ρδα. ΤὨΘοΟΡγ!. 
ΘΧρ διη8 ἴὑ 8 (Ρ. δ5): εἰς τὸ καὶ αὐτοὶ ἀποθανεῖν, 
ὥσπερ ἐκεῖνος. Ὡς γὰρ ὃ σταυρὸς καὶ ὁ τάφος τῶ 
Χριστῷ, οὕτω καὶ ἡμῖν τὸ βάπτισμα, εἰ καὶ μὴ ἐπὶ τῶν 
αὐτῶν. Αὐτὸς μὲν γὰρ σαρκὶ ἀπέθανε, καὶ ἀνέστη; 
ἡμεῖς δὲ τῇ ἁμαρτίᾳ θνήσκοντες, ἀνιστάμεθα τῇ ἀρετῇ. 

4. Συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τὸ βαπτίσματος εἰς τὸν 
θάνατον. ΗδεΓΘΕ [8 ἃ σοῃίηπδίίοη οὗ (Π 6 84Π16 σοιηρᾶ- 
τίϑοη. ΤΊΟΓΘ 15 ΡΙΔΙΏΪΝΥ ἃ γοΐεγθηοθ ἴο {Π6 δηϊζθηΐ 
τιοάρ οἵ Ὀϑρίϊ5πὶ ΟΥ̓ ἱπιπλογϑίοη," δηὰὶ 1 ἀρτθα ἢ 
Κορρα δηὰ ᾿ζοββηπι. (Πδὲ (ἢ ΘΓ 18 γθάϑοη ἴὸ τερτεῖ ἰΐ 
8ῃοιἃα Ὦδνα Ὀδοη δρδπάοπθα ἴῃ τηοϑὲ (ἢ γιβιίδη 
ΟΒυΓο 68, ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ 88 11 ἢδ8 80 Θν] ἀΘΉΕΙΥ ἃ Γοίδγθηςθ 
ἴο {Π6 πιγϑίϊς βθῆ86 οἵ δαρίδιη. ὙΠουρὶ! ] στδηΐ, 
ψ ἢ Ποαάν., [πὲ τΠδὶ Ψ}}} ηοΐ »γοὺδ τΠϊ18 ρδγίοι δῦ 
οἰγουπιϑίδησα (0 ὃ6 εοδοηπέϊαί ἐο ἐδ ογαϊπαπεοο: δᾶ 
ἰὴ ηδίονΟΣ ΠΠΔΏΏΘΓ 11 νγ8ἃ8 δΔαιη]ηἰβίογοα, 1 1 ΘΓΘ 
ἱπιθηάεά 48 ἃ ἀδοϊαγδίίοη οὗ δι ἢ ἢ τῃ6 ἀδαῖῃ δπά 
γΓοδυγγοοίςοη οὗ (ἢ γιβῖ, 85 118 ν 6 }} Κπονη (Πδὲ ( γὶϑὶ 
ἀϊαά ἔογ βίη, ἰξ νου] ᾿ηΐδγ δὴ οδ]] ραίίοη ἰο ἀϊ6 ἴο ἰϊ, 

ἘΞ Οη Ψψ οι δε6 ϑυ ]οεγ8 ΤΉΕ8. ἰη ν. δηὰ Βίηρσμαπι᾽ 8 Ληζίᾳ. νοΐ. 1. 
Ρ. 822. ϑεϊδίεἴη δάνεσίβ ἴὸ ἴῃ Βρυγαῖϊνε υβε οὗὨ δεν, 85 εἰιρ]ογεὰ 
οὗ ρ]υπρίηρ, ὑηήεγ νναΐοσ; νυ ον, ἢ ϑαγ8, ννὰ8 Ἔβρεοίδ!!γ ἀρρἰϊοὰ ἴο 
1Ππο86 ΠΟ ννεγα Ἵϑϑῖ 'πίο ἴῃ δεβ. Αηὰ δ οἶϊεβ 51}. 1]. 18. Ουἱά 
ηυοὰ 8ενο βοροϊϊγε μγοίιπαο Ἐχϑηΐπηεϑ πιαπάδηϊ [υγδϊς 15 ΝΝΑβδ ΠΟ 68 
ἱπ οτἰϑὲ Ρ]Ϊη. Η. Ν. 4, 86, Μὸογβ ποῇ ηἰθὶ βδιἰεἴαϊς υἱΐβὲ ἐρυ αι 
ἀεϊδυΐϊοαια. δοηΐο ἰυχυ 6χ αὐδήδῃηι), ΓρΡῈ 'ἱῃ Ὠηδγὰ 8816 πεῖ θυ}: Ποο 
βθηι5 βερυ υγε ὑδα[ βδίμγιιη, Απηιῃοίορ. 8, 92, 88. τὸ μὲν σου 
Πυραϊὴ, τὸ δὲ σον πικρὸν ἔθαψεν ὕδωρ. πὰ 80 ἰϊ δροπη8 ῖἷο δανε 
ὕδϑη ἴδκεη ὈΥ ὙΠΕΟΡΗΥΙ, ὙὯΟ οὔθεγνοβ, ἴπαϊ 88 γνῦδ δγὲ Ὀγ Ὀαρίϊδπι 
δυτὶοά ἴῃ ἴῃς ψνδίεσ, δο Ὁ γὶδί γναϑ Ὀυγιεὰ ἴῃ {Π6 φασί. 
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δηὰ τἶβε δραίΐη ἰὸ 4 Βοῖὶν ἰδ; ψϑϊοῖ ἰ8. Ἐπ6 πηδίη 
Ῥοϊηϊ δὶ ψῇηϊσῃ ἐἢ6 Δροβί!β ἸδΟΌΓΒ. 

Κορρϑβ αἶβ80 τείδιβ εἰς τὸν θάνατον, ποί ἴο0 συνετάφη- 
μεν, Ὀυϊ ἴο βαπτίσματος, 1. 6. ““ Ὀαρ(ἴ8πὶι ὈὉγῚ ψΜΗ ΟΝ 
6, 88 ἰἴ Ψογα, αἀἰοα," 'ΓΌΓΠΟΓ Γοραγάβ εἰς τὸν θάνατον 
88 δαυϊνα!εηΐ (0 εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ, νεΓ. 8. ““Ὀγ Βαρ- 
(ἰ58π|, ἴῃ ΨΏΙΟΙ 6 ἀἴ6 ἤρῃγαίίνεϊγ, 8ἃ8 ἢ6 εἐϊά 1116- 
τα γ." 
᾿ ἢ6 8816 ΘΧΡΓΟΒδίοη ΟΟΟυΓΒ ἴῃ (οἱ. 2, 19. συντα- 

φέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι. Ἴδα ἔογοθ οὗ ἰὶ ἰϑ 
ἀπο ν ἀἰβουθϑδαά ὈΥ (ὑᾶγρΖον, ψῆο, ἢονανοσ, 
ῬΓΕ8568 ἴοο το ὑροη (ἢ β86η86 οὗ (6 ψοχγίϑβ. 
ϑοβορίίᾳ., ἴῃ ἘΟΠΕΒΗΙΝΕ (Π6 ΡοΪηί8 οὗ 53:π|||8γ᾽γ, οὔ- 
Βογνϑϑ, ἰδί ἢ6 ΨὮΟ 15 ὈΔΡ(]ΖΕΩ 15 δητ γον ὑπ δῦ ψψἃ- 
(ΘΓ, δηἀ 0 ἰοηρθδγ βθθη8 ἴο ᾿''νθ, ““ ἵδη {ῃοϑγοίογο 
(4448 6) νὰ ( γ βδἢ8 ἄγ ὈδρεϊΖοά, 1 185 ἄρῃ ἴο 
(86 ἀφαίῃ οἵ (γί δῖ, 1. 6. [πα΄ τν τδυ Βϑοοιηδ ἰπηϊϊᾶ- 
ἰογ8 οὗ Ηϊ. Βαμῇη ̓ ΟὈΪρῈ8 1.8 ἴο Ὀεσοιη ᾿ϊΚ6. 
πηΐο ΟΠ γΓβὲ ἰη ἀσδίἢ δηὰ γϑβιυγγοοίίοη." ἜΠῸ Ἰϑαγηρὰ 
Οοιητηθηΐδίογ (ἤδη ργοσθθάβ ἴο ϑῆον, ὈΥ σοτηρδγίβοη 
ψ (ἢ βοιηθ ρᾶγα ]6ὶ βοηΐζθηςθϑ οἵ {ἴπ6 ΒΔΌΡΙ σα] ττὶ- 
(68, πον τη 6ἢ τηοΓα βρ γ{ι18] ᾿ννὰ8 (6 ἀοοίτίης οὗ 
[86 ΑΡροϑ{168. 

8. Οὐ υῆϊοῆ ϑυυ)εςῖ ΒΠογϊοοῖ, ἴῃ ἢ ͵8 “ Κηονϊείρε οὗ ΟὨγίϑι,᾽" ο. 4ς 
δεοῖ. 1. Ρ. 127, 128. ἢδ5 ἴΠε [Ὁ] ον Ὧρ; 80]6 γδη ΔΓΚΘ : 

“.“Βαρτίδῃ), ΟΥ Οὔ ἱπηηῃηεγαίοη ἰηο νναῖθσ, δοοογάϊηρ' (ο ἴῃ δπίΐθης 
τἰϊο οἵ δάἀιηϊηϊδίοτίηρς ἰἴ, 15 ἃ ἤρυγε οὗ οὐγ θυσία] νυ ἢ ΟἸγϑῖ, δηὰ 
ΟΥ̓ Οοὐγ σοη ΓΜ Υ͂ ἰο ἢἷβ ἀδαῖῃ, δη( 80 βρη 68 ουν ἀγίηρ; ἴο δίῃ, δῃὰ 
τ Κρ ἰὴ Ὠανν 688 οὗ 16. Εογ ἴῃε ἀδαῖῃ οὗ (Ὠγὶδί πγυϑῖ θ6 σοηϑὲα 
ἀεγεὰ ποί ὈΔΓΕΙ͂Υ 85 ἃ παι γα] ἀθαῖῃ, ἃ βεραγαίίοη οὗ βοι] δηὰ Ῥοήγ, 
Ὀυϊ 85 ἃ βδουϊβος [ῸΣ δἷῃ, [0 ἀδβίγου (μ6 ρόοῦγεσῦ δηὰ ἀοιιίηΐοη οὗἉ ἰὲ 
δΔηὰ 80 οὐγ ἀγίηρ' ἴο δ᾽η (δαὶ 8, οδαδίηρ ἔγοῃῃ ἴῃ:6 ργαςῖϊοβ οὗ εὐ 
6 106 ἰτιιοϑὲ σΟΠ ΟΣ Υ ἴο τἢ6 ἀσαῖῃ οὗἩ (Ὠγίδῖ ; δῃηὰ νγϑ πγαβῖ οσοῃοὶ- 
ἀεν ἢνἷἰβ γοβι γγαοῖίοη, οί 85 Ὦϊ8Β τεϊτυγηΐηρ ἴο 18 ἀραΐη, ὑὰχΐ 85 ἢΐ8 
᾿ἰνίηρ ἰο αοά, ἰνἰ8 δὐνδησεμηθηΐ ἰηἴο διΐ8 βρὶ γἴυ4] Κρ άυτῃ, {πα ἀ6- 
δίρῃ οὗὨ νυν οἢ ἴθ, ἴο Ῥγοιωοΐθ ἴμ8 ἰηϊογεδῖ οὗ σεϊϊ ίοη δηῇ 8 αἰνίηθ 
1; δηὰ 80 οἵιῦ ννδϊ Κίηρ' ἰῃς ΠαΡΏ 688 οὗ |1{6 (α νἱγίιαουϑ δηὰ χεϊρὶ- 
οὐ 116} 18 οὐῦ σοῃξοιτηϊ υ (0 ἢιΐδ Γοβογγθοιίοη, Δ τ) ῖκ68 5 ἴπ6 ἴγυ 6 
δβιι υ]εοῖθ οὗ 1ι18 5ρ᾽ γἰϊααἱ Κἰηρτίοτι ; τυ ϊοῖ, [6 Αροβί]α ἴ61}6 υ9, σῖνεβ 
8δη βδιιηάεηὶ δβδυγᾶηος οὗ ἃ ρἱογίουβ γεβϑυγγεοίΐοη, [μαι νν6 8}4]}, ἴῃ 
ἃ ΡΓΟΡΕΙ 86 η86, Γῖ86 1 Ὠΐαν; Ὀθοδυθ6 (ἢ 8 ποὸνν ᾿ ἴδ, τυ βεγεΐη ουὖζχ 
δΡ' ΓΙ [08] ΘΟΠΝΙΟΓΠΥ ἴο (ἢ6 τεδυγγεοίίΐοῃ οὐ Οἢγίδί σοηβὶβίϑ, 18 8η 
διητηογία! ρὈχγίποῖρ!ε οἵὗἁ |1ξ6, νυ οι σδῃ ΠΟ τυγὰ ἀΐθ, (ἤδη Οἢ γὶϑὶ οὰ 
ἀϊς αραΐῃ, πονν ἢ ἰ5 γίβδη ἔγοζῃῃ πε ἀδαδαὰ." (ϑιευϊοςϊ.) . 
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ΤΠ ἵνα ἰ8 πτοδῆί (ο ἀδῃοίε δυδηέ. 
4,., διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρὸς. Οἡ {86 586η86 οὗ 

ψοΓα5 {6 (ὐοπῃημηδηΐϊαίοΓτβ 416 ἢοΐ 4φυϊ{6 ἀρτοθά. Τὴ6 
180 ΡΓΟΌΔΟΌΪα ᾿ῃ(ΘΓργοίδί!οῃ 18 (8, “ ὃψ α αἰϊυϊπο 
Ῥοι06}" ἱπιραγέεά ἔγοηι ἐλε αΐδον," οὐ, ὉγῪ Παπά., ““ ὉῪ 
{Π6 ρίογίουβ ρονγοῦ δῃἋἃ ΘηΘΓΡΥ οὗ (Π6 δία. δοπιθ, 
88 ΒαΖᾶδ, ἰδῖκα {Π6 διὰ ἔοτ ἐν. Βαϊ 1 ἄργθα χτ ͵ 68- 
Βα ηρ οἡ Ηετγοαοί. 8, 188, 7. (ἢδὶ {ῃ]8 5: 9η1Ποδίϊοη 
18 ὈΥ 0 πηθ8ῃ8 Μ16}] 6ϑίδ }!}8ῃ6 4, οΓ σογίδίῃη. Κορρθ 
οὔϑογνϑβ, (δὶ δόξα δΔηβψοτ ἴο τ[πΠ6 Ηφοῦτ. ΤΊ Ὡν, δηά 
(ῃδι θοίἢ τοροίμογ βίην τΠ6 ἀϊντης ἴογεα δηἀ ΘΠΕΓΡΎ, 
ἴο ψὨϊοΝ [6 ΓΘ 8 ἤθγα ρἰδίη!υ 8 γτθοίδγθηςθ. Ηδ α͵50 
ΠΟΙΏΡΆΓΘΒ 838 ΒΥΠΟΏΥΤΠΊΟΙΙΒ κράτος ἴσ χυος ἴῃ ΕΡὮ. 1,19.0, 
10. νι κράτος τῆς δόξης ἴῃ (ο].1, 11. δῃηά δύναμως ἴῃ 
1 Ὅος. 6, 14. (866 Οτοῖ. δηά 86 16.) (Οἰδημογᾶγ. 
Τοῖογβ ἰο 9 (οἵ. 13. 4. ψῇογα (ἢ γίβι 15 94:4 ἴο [να ἐκ 
δυνάμεως Θεοῦ. 

4. οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ϑωῆς περιπατήσωμεν. 
ΤῊΠ8 15 ΓΠουρῇϊ ἃ Ηοθγαίβι : θυΐ 1 Πηά 8 5ἰ πη ]ὰγ 6χ- 
Ργαϑϑίοη ἴη Εασιρ. Ρηορη. ἔγαρ. 9. δίαιταν ἦν τιν᾽ ἐμπυ- 
ρεύεται. Περιπατ. ἤθΓΘ, 88 οἴϊδθη, 1πηρ 168 λαῤὲέέκαϊ 
οοπάμοξ ; δΔηὰ ἐκ καινότητι ϑωῆς 18 8 δογί οὗ ΗΘὈταίδι) 
ἔογ ἐν καινῇ ϑώῃ, 4. ἅ. ““(ο ΙοδΔα δηοίῃοσ δῃὰ ὑδίζεγ 
1.» 2Δ48ρ18 Γοιηδγκβ, [Πδ0 {Π6 ΑΡοβί]α 8 ρυι ΟὨΪΥ 
ἐιυο τοϑῖ 68 οὗ ([)}6 σοτπηραιίϑοη, ψ ἤθη μα γα οὐρὰς 
ΡΓΟρ εν ἴο ἢανθ Ὀ66}) οι, οὔ ἰἰρ ὁΠπ6 ἰῃ {Π6 πρό- 
τοσις, ΔΏΟΓΠΘΓ ἰῇ (ἢ ἀπόδοσις. ΤΠ ραβϑᾶρο, ἴῃ ἃ 
ΘΟ ]οία βίδίθ, ἢ6 88 γ8, ψοῦ]α 6 {Π|8: ὥσπερ ἠγέρθη 
Χριστὸς ἐκ νεκρῶν καὶ περιεπάτησε ἐν καινότητι ϑωῆς, 
οὕτω καὶ ἡμεῖς συνεγερθέντες αὐτῷ ἐκ νεκρών, ἐν καινότητι 
ζωῆς περικατήσομεν. “1115 ανδοηΐ (αΔάϑ] Π6) {Πδῖ τννῆδΐ 
18 5814 τὴ ἃ ρήψειςαἰ βεη86 οὗ Ολγὶδέ, 18 8814 ἴῃ ἃ πιογ αἱ 
Ο6 οὗ μ6. Τα 88π16 ψὰβ τηθϑηΐ ὈΥ Ρείϑγ, ἱπουρῇ 
ΘΧΡΓΘΒΒΘΑ͂ [ΔΓ πΠιογα οὈβουζοῖγ, 1 Ροίγ. 8, 21." 

. δὲ. ΤἬΘΟΡΗΥ]., ψγῆο σοηο 468 ἢ18 ἱπιογργοίδιϊοπ 
ΒΥ {6 1Πυϑἰγαιίοῃ,. [δὲ “ψΠ6η {Π6 ἐογηϊσαίοσγ δ6- 

Ὁ ΥΚἢ (ἢ 15 Ἰάϊοτ ἡείθ. οογραῦοθδ ἔγοιη Τοῦ. θὰ. 1, ὦ, 195. Νυης 
᾿ς ἀε8 δίδω νἱίδῃη δεν, αἰ}08 ἕὔογεδ μοβίυϊδῖ, Ρ)ηϊ, Βετῖ. μ. 
ἸΟΟΖ ε. Μαρτίαις εἰδοῖς δοὺς τῇ πατρίδι τὸν ἐμαυτοῦ βίον, ἄλλον 
ἔξησα δὲ᾽ ἐκεῖνον ἐλεύθερον καὶ ζδοῖον. ᾿ 
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6φῃη68 οἶαϑέρ, {Πφὴ (ἢ Γ6 ἰ8 ἃ ἀρδίἢ δηᾳ γόϑυγγθοί θη, 
νο6 ἀγίηρ' 1η {Π6 8Δηῃ, Δηα νἱτίαθ τἰϑίηρ δηά νην 
1η Ὠϊπ.᾽ 

ὅ. εἰ γὰρ σύμῴυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανά- 
του αὐτοῦ---ἐσόμεθα. ἼΠ6 ΑΡροϑβι]6. βδῇονβ {μὲ Βοιῇ 
οὔ 1Π656 οὐρᾷΐ ἴο Ὀ6 ἔοαηα 1η 18, ν!Ζ. (Π6 ἀδαέὴ 9, δἷη, 
ἢ] οἢ ΔΉΘΥΘΙΗ ἴο [ῃ6 ἤδαίῃ οὗ ( ειβῖ, 8)ηἃ {8 γ69:ι7.- 
γερέϊοι ἤγοπι σδἴη, νοΐ ΔΒ οΓΒ ἴο [6 Γαϑιγγθοίίοη 
οἵ ΟὨγῖβι. ἐβϑνβνει 

ΤῊΙ5 ΠΙσΏΪγ πιοίδρθογίοδὶ Ἰδησιαρρ 18 τηρϑηΐ ἴο 6Χ- 
ΡΓαβ8 ἴΠ6 1ηπη8[6 πη] 0ῃ ΌὈΥ ΨὨΙΟἾ νγ6 ἀγθ σοηηῃθδοίοα 
ψίῃ ΟΠ ρΙϑῦ: [ἴῸσ, ἃ8 τοί. οὔβογνοϑ, ἴῃ 6 Οασθοῖκβ υ86 {6 
ἰδγηὶ συμφύτος οἵ οἶοδο μιπῖοκ δῃα 1π{ἰπη8[6 ἐγ ΘΠ ΡΠ ρ, 
τεΐίδιεγίηρ (0 {π6 υπίοη 8η4, 85 1 Ψ6γε, 7οἱμέ ρσγοιοξῇ 
οἵ ρἰφηΐίθ ννῆοβθ βαθβ ἕδνα ὑὕθθῃ δον ἰορϑίῃογ. 
ΤΊΘ δηοθηΐ (οτηπηδηϊδίοῦβ, δη βοὴ πῃηοάθιΓῃ ΟὨ ΘΒ, 
ΘϑρΘοίαΙ]Υ ΟάγρζΖον, οἰοβοὶν ῃγθ88 οὐ {ῆ6 β6ῆβ6ε οὗ 
φυμῷ., δηῃ οχρ]δίη : ““ σοηδικαϊθ οπα ρἰδηΐ σῇ ἢ 
Ομγιβῖ, στον ἘΠ ἢϊπὶ, δηὰ θδθὰγ ἔγαϊξ Κα Βἰπλ.᾽ 
Ηριθ, 828 Κορρα γϑιηαγίβ, (ῃ8 βθῆ86 οὗ {9 μψοχσά, 
ψ ὨΙοὶ 15 πηδ6 80 τῇυοἢ (ἢ ρῥἰδίηθγ Ὀγ [Π6 δάἀάϊ!ἰοη 
οἵ ὁμοιώματι, 18. αι ϊναἸοηΐ (0 συνόμοιον ; ἃῃα (ἢ 18 συμ 
Φυτογ--- τοῦ θανάτου αὐτοῦ 18 Θη να ]οηΐ ἰο συναποθάνειν 
καὶ αυνταφῆναι αὐτῷ. ἴῃ {πΚ6 πη ΠηοΓ (4445 ἢ6) συμῷ, 
τῆς ἀνκαστασέωνρ 18 Θαυϊναίθηϊ ἰ0 συνεγείρεσθαι καὶ σύγῃν 
ἐπ δη4 [ἢ8 Γοβυγγθοίίοῃ ΔΘΓΘ πιθϑηΐ ἰ8 πειοποϑ οὗ 
ἐ{6." : 
" 6 δ (οῦβεγσνεβ Εοβϑημ).) γϑηδογρά {κα υηΐο 
ΟὨγίβὲ ἴῃ σεβρθοῖ οὗ ἢῖ8 ἀθαίῃ, ἤθη οπδηρσίηρ' ΟἿΓ 

Ἐ ΤὨυβ (10 86 {πὸ Ῥῃ]]οΙορ σα! 11 ϑἰΓαῖῖοπ8 οο]]Θοἴεἃ Ὀγ ΚοΟρρα 
ἔτουχ 1. Ἔβηο Ὁ πὰ οἴ 6 Γ8) (Π18 ὑνογὰ (ἔγοηι συμφύω) ἀο68 ποῖ 8᾽ΣΠΙΗ͂ 
»ἰαπίεα ἰοκείλεν, Ὀυΐ στοισιρ ἑορείδετ. ΑὨὰ ἴῃ6 νετΌ συμφύναι ἰδ 
ἤτοι υϑεὰ ἴῃ ἴΠ6 86ὴ866 οὗ οοαέδδοεγα ; 88 ἰη Μ. Απῃίοῃ. 8, 44, 
πιεπιδτμπι ποπιπὶδ ἀποῤῥαγὲν πάλιν ἐπανελθεῖν καὶ συμφύγαι καὶ 
τὴν τοῦ μέρους τάξιν ἀπολαβεῖν" δηὰ [“ποΐδη Ὦ, Μοτῖί. 16, 4. ὥσπε 
ἱπποκένταυρος τις ἦτε εἰς ἐν συμπεφυκότες ἄνθρωπος καὶ θεός. Βιυιῖ 11 
ἴθ οὔδη υϑοᾶ ἤριταινο!ν ; 85 ἴῃ ΡΙαῖο ἀδ ἴ.6ρ. 10, Φοβερῆ., Ρ]δίο, 
Τίιη. 6. 28. δηὰ Ρῃΐ]ο 705 Β. ψγῃ0 βανθ παῖ δέϊνα ὅθνν5 δῃὰ Ῥγο- 
8εΪγίεβ ἐν ϑῶον εἶναι δοκεῖν, ἁρμοθδομένης καὶ συμφνὲς ἀπεργαξομέ- 

ἐς ψῇς αὑτὸ κοινωνίας. Ὑεῖ ἴΐ οἴϊδῃ 0968 411 Δ] ϑοῃ ἴο (86 ρῃγϑίοαί 
8686, δΔηὰ ἀδηοῖοδ αν εἰμἰ μας; 88 ἰῃ ΖΕ] Δη. Η. Αη. δ, 9). ϑῶον 
συμφύη σκίαν ἀποδείκνυται τοῦ ἴδιου σώματοε. ᾿ 
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ογμογ πιοάθ οὗὨ ["6, νὰ πὸ ἰοῆροῦ ἀονοίβ οὔγβεϊνοα 
ἴο ΓΟΓΓΘΒΙΓΙΔΙ ῬυΓδΒι 5, 85 1Γ Οὐ οἤϊεΓ [6] ΟἿ 6 ΓῸ 
Ρἰαςβά ἴῃ {ἢ θ6π." 
- δ. ἀλλὰ καὶ τ. ἀ. ἐς. Τίιοτα 88 Ὡ0 Οσοββίοῃ [ῸΓ 
Β6Ζᾶ ἴο βίυπιῦ]α δἱ (6 ἀλλὰ, Δηὰ σοπ]οοίυτα ἅμα. 
ΤὯ15 6]]Πρι1ςο 4] 86 οὐ (ἢ 6 ραγί οἷα (ν πο 18 γοπηαγκοα 
Ὀγ (δηιοι., ατοί., Ἀαρβεὶ. δηά [)ὲ Ὠί6ι) 18 ἰουης ἴῃ 
ἴῃς Ὀ6βὲ ψτῖογβ. Γἢ6 σοπιρίοῖθα σοηβίγιοίίοη 15 ἀλλὰ 
καὶ συμῷίτοι τῷ ὁμοιώματι τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ ἐσό- 

α. (Οἰδηογϑγ. {πογοίογο γοηάθγβ 1 ἤοιυ, ἦοο πιοάο ; 
4. ἀ. ““ ΠΘΏΒΘΓΘΠΙΓ οἰ: [ἢ 51:01 Δ] Π6 Π| ΓΟΒΌΓΓΘΟ- 
{᾿οηΐ8.᾽ Οὐτοί. οὔϑογνθδ (ῃδί {{Π|6 ἔογπ Γ 8: }}Π {46 
ψ85 Οὗ ροηιμ5, (Π18 15 Οὗ σρεοῖεβ. Απά ἴδ 8445, (ἢδὲ 
{Π686 ρϑγίῖς 68 ᾶΓ6 86, ψ ἤθη σον ογέδ γα ορροβοὰ 
ἴο ἐγομδίδα, οἸ(ἰρ ἃ 51 }}}8Γ υ186 οἵ δ]---αὐ ἴτοπι ὙΊΓΡῚ]. 

5 τί οὐβογνοά Ὀγ )6 Ὠίου, ἰΠδὶ {{|Ὲ ραᾶγίοἷα 
[88 (ἢ18 8Δὴ δαἀνογβαίίνθ δῃά σοηῇεπηγδίϊννα ἴΌΓΟΘ, Κα 
(Π6 Ηεὺ. ἸΌΝ δηά 5, δῃά τηᾶν 06 γϑηάδγθα μέϊψειε, 
δαηθ, ἐφμϊάρηι. 
 Ἐσόμεθα ἰΒ τοπάογοα, ὈΥ τηοϑί τοοθηΐ [πο Γργοίογβ, 
Ξἠουζα δε, οὐ ἠέ ἐο δ, πιιιδέ δὲ; νν Ὠϊ ἢ νΘΓΒΙΟΏ ΠΊΔΥ͂ 
Ἰηἀορα Ὀ6 ἀείοηαθα, (56ε6 ΤΌγηθγ) θυ. γ16}48 ἃ 8686 
1688 παίιγαὶ δηᾶ δρί ἤδη [ἢ6 σοπιηοη ΓΘ ἀθτηρ, 
ψ ΠΙσἢ 15 σοηδεηδα ὃγ {π6 [ὉΠ] ον ηρ, ἐχςοθ  βηΐ ρᾶγὰ- 
Ρἤγαβα οὗ ΤΠΘΟΡἢγ]. : καὶ τῆς ἀναστάσεως οὖν κοινωνοὶ 
ἐσόμεθα, δωὴν αἰώνιον καὶ αὐτοὶ κληρονομοῦντες, διὰ τοῦ 
τῆς ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις ἀνάστασιν ἐπιδείδασθαι. ΚΟΡΡΘ 
ΘΧΡΓΘ5568 ἰ{ ὈΥ (ἢ6 δΔιῃὈΙριοι8 ρἤγαβα εοὲνρ δοΐεη, 
ΜΠ οὗ 1ηοἰι 4658 δοέλ τἴῃ6 ἀῦονθ βθη868. Αηὰ ΤΌΓΗΘΓ 
Δπ)118 {Πδΐ, ἔγοι νϑῖ. 8.. ἰἃ 15 ργοῦδθ!]6 (δι {Π6 
ξαΐυγθ γοϑυγγθοίίοῃ οἵ ουῦγ Ὀοάί68 ὁ ἃ πδν 8ἰδίβ οὗ 
Θχιβίθηςθ ἴη σίοτυ Ψι (ε1δϑὲ, 18 α|830 ᾿ηθη θα ἰο Ὀ6 
Θχργθββθά, δα [6 56η86 ἰ41ὰ ἀονῃ ὈὉγ Μδοζκη. 

6, τοῦτο γινώσκοντες, ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος 
συνεσταυρώθη. ϑοιγηα (ΟπηπηρηίΐδίοΓβ ἴδ γινώσκ. ἃ8 
(6 γρᾶγίοῖρίθ ἔογ ἴἢ6 νϑῦὺ ἰὴ {6 [Ιηάδϊοδίϊνα : δπά 
Μδοζκη. ἰγαηϑἰϑίθβ, “ γα Κῆον 118." Βαΐ ἴῃ [Π6 υ86 
Οὔ ἢ 6 ρδγιοῖρ] 6 {Π6ΓΘ 18 4150 ἃ βιιδαυάϊοη οἵ ἐπείδη, 
ΟΓ (ἢ 6 ἶϊκο. Τοϊεοίυβ ἜΧργ 8868 (6 8Β6η86 ὈΥ ““ σὺπὶ 
ἤοο ϑ8οἰδηλυ8." άγθιβ δηὰ Οτοί. “ βοῖγε ορογίαι ;᾽» 
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δηδ Κορρθο, ““ Πος οορίέοτηιι8,᾽᾽ σοτγθο οι  Υ δπουρῇῃ, ΤΥ 
{Π6 ἐσόμεθα αν ἴπΠ6 56η86 ὁλομία δ6, πεμιδὲ δ; Ὀυϊ 1 
δἰαϊ δε, (Πθῃ γινώσκ. ΜΝ 1}} τηθϑῃ, ““ 581:η66 γε ΚηοΥ͂ :᾽ἢ 
ἴῸΥ ἃ58 1{ 8 6 }} ορβογσνθὰ Ὀγ Βοββϑηπι. : ““ δοίατῃ 6586 
αἸοΙ, φυοὰ ἤδτὶ ἀοθοι. Αἴἶον 411, 1 ἄστθθ στ 
οἱ ἢ δὰ ὕδγρζΖον, {πὶ {π6 ρϑᾶγίοιρὶθ πᾶν Ὀ6 Γ6- 
ἰδ] η64, 8πα 1 ψουϊά τϑηᾶοῦ δεαγὶηρ ἐπ πιῖηά. 

6. ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος, οἷά πιαπ, 15 ΘΧχρίαἰπθα ὃν 
Ἡδγὰγν δηὰ Κορρο, οἱά [|ξδ, ἀϊβροβίοη, δοσυβίομηρά 
τηοάθ οὗ (Ὠϊηκίηρ δηὰ δοίϊϊηρ, νη ϊοῖ Ὀδοοιη68, 88 11 
ψ ΓΘ, σποΐδον παΐίμιγ 6. 10 18 νν6}} γε πημαγκεά Ὀγ Κορρο, 
[ἢδὺ {1||8. Ἰάθα 18, ἴπΏ ΘΝΕΓῪ ἰδηρσιιαρα, Ἔχργαββθα ὈΥ 
παΐμ 6 (8666 (6 ποΐθ οἡ Ερῇ. 4, 22. (οἱ. 8, 9.); δυΐ 
ιἢ6 Αροϑβι]α πρέπουσαι υϑίηρ ἴῃς σοπογοῖα πδη ἄνθρω- 
πος, ὈΘΟδι186 Ὠανίηρ' γοβοϊναβα ἰο ὑὙρ!ν ανογυ τΒἰηρ ὈῪ 
ἀεδαΐη, πιαπ ψουὰ θ6 ἴο Π8Β ρυγροβα γαίδον ἤδη 
ἠἀιωιαη παίμγο. Απὰ Οἷοῖ. οὔϑογναβ: ““ ἔβί μετω- 
γυμία, Β0 )] οἴαπι ργο δά]υαποῖο, υἱ οι Ερἢ .4, 22, (ο]. 
8, 9. ουἱ δ) υηχῖ Βα ]8 οἱ προσοποποῖαν, αυᾷ ἀ6]66- 
ἰαΐυγ ρῥ᾽υγίαι ὰπι. ΤυθαϊΈ δηΐπὶ γοὶ ᾿ΠΔη ΠΏ, ἱ. 6. 86- 
οἰάδηϊ, ἰὰ αιιοὰ 68ῖ δηϊμηδίογαπ), ἢ. 6. σγι οἱ ἢρ!.᾽» 
ϑοῃοσίῖρ. γοίογϑ [18 ἌἘχργθϑϑίοῃ τὸ άδι, σοῃβί ἠθγο 
ἃ8 ἰῇ ἃ ἰΔρ5864 58[αῖ6 ; 5ηΠ66 ἢδ6 18, ὈΥ ἴἢ6 ΒΑὈθΙηΐς 4] 
νυγιίοτγβ, σα] θα ἐΐθ πιαπ οὗ δῖὶπ. Απά ἢε {γυΠ16Γ (ἢ 1 ηΚ8 
{μΑΐ, δοσογάϊπηρ ἔα {π6 ᾿ηΐοηϊ οὗ [ἢ6 Αροβίίθ, δηά τἢ6 
την ϑ[1σ] Γ[ΠΘΟΪΟΡΎ οὗὨ ἢ]8 ἀρθ, (ἢ 6 Ἔχργθβϑϑίοῃ οἰά πιαῃ 
τηιιδί πηθδη ουἱέ σοπομρίδοοποθ Βαϊ] Βῃου]αὰ γαῖ! ον 
φοηοθῖνα ᾿ἰ ἴο ἀδθηοία γαάϊοαξίψ οογγμρὲ παΐγο. Απὰ 
11 15. ΓΙΡΏΕΥ ορβογνοά ὃν οἱ, [πΠαΐ 1Π6 σογγυρὶ ἢ8- 
ἴυγο οἵ πηδῆ γϑοοινοά, ἴῃ δεγιρύαπια, (ἢ 6 δηια οἔὨ ἐλθ 
οἷά πιαη, ἴῃ τοίθγθησθ ἴο {Πὴ6 πιοβϑὲ ογιίισαὶ σοηάϊ τ οη 
1η Ψ ῃΙΟἢ 6 ἅγα ρδοθά, ἡδιηοῖν, δῇ ουὖν Ὀιγίἢ, ἔγοιη 
Ψ Ιςἢ {ἰπη6 (ὰη|688 ἢ6 θ6 τοίου πιϑάλ) ἃ πηᾶῃ ψ1}} ποθ 
84 τότ δηβϑίανθ Ὠϊη56 1 το 5ηΐι! ῃδΌ118. Οη ἐπα 
(ΘΓ 1 4υσβιίίοη, [ἢ6 ορίηοηβ οὗ ἰἢς Εδίθογα ἢδνο 
Ὀδοη ςοἰδοιοα ὃν δυῖο. ΤΠ68.1, 862. 1 τηυϑὶ ποί 
οἵηϊξ ἴο οὔβογνθ, {παῖ τἢ6 δῦονα δχρίδηδίίοη οὐ Ἵο] 
15 σοηῆγηηειϊ Ὀν δη δχοϑι]θηΐ δηηοίδιοη οἵ Ῥῃἢοΐίι5, 
οδα Ὁγ (ξβουπηδη. ἴῃ ἰος. 

νεῖβ. ἴϑῦα οἰΐ685, ἰὴ {Ππδἰγαίίοη, [Π6 [ΟΠ] ον ηρ᾽ σ- 
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τίου Ῥδββαρθ οὗ ϑδεοήδοα 937. Ψοΐογομι οχ δΔηϊπιΟ 
τοῖϊτ6 ΤἬγεβίοῃη. (τὺΧ βυρρΡ] 1 οῖυπιὶ ΒΟγνόσι πη : ἢΠῚσ 
βογνοσῦπι ροοσβί!. 

6. ἵνα καταργηθῆ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας. δῃγ (οπι- 
τηθηϊδίοιθ, ἃ3 (οαυμπιοηϊυ8, Ρασγρυϑ, δή. οἱ, 
ϑεποειίποη, ΚορρΡο, δα ἢοβοππη)., δηὰ Δ θθα πιοβί 
Γαςοιιῖ Οη68, Γορβαγα τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας ἃ5 ἃ ῬΈΌΓΙ- 
Ὠγδδὶβ ον ἁμαρτία ; “ὨΙοἢ ΠΥ ἱπάἀδοα θ6 δἀπηι θά ; 
υἱ {Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΉ Βῃου ἃ γαίῃ γ βθθ ἴο βρη δὶπ 

σοηδίἀεγεά ας α δοάψ, ροΒββεβδίηρ' ρονγοῦ οὗ 1861} ψτ8- 
ἱῃ {Π6 πιδῆ, 828η ἐπιρεγτωηι ἧπ ἱπιραγίο; οἵ, 88 τοί 
ἢΓᾶ868 ἰΐ, εοπιραδσὲς γμαράαπι ητμἰϊς οοηϑέσης πιθηι- 
πε ἰ, 6. υἱϊδ. Ιἴ 18 ΤΕΥ οὐβογνοά ὃυ Ὑοΐ, 
ἐπδὶ α δοάψ 18 Δβουιθθα ἴο 5ιη, 15 γοϑρϑοΐ οὗ (ἢ6 οἷά 
τηϑῃ,, 8η6, ὈΥ ἃ σοηίηταίίοη Οὗ {ἢ 6 Δ εροτγυ, 88 οἴμευ- 
τΐβα ΝΔΣΊΟΙΙΒ 5108 ΔΓ6 οϑ] 16 Ὀγ {Π6 παπια οἵ »ιογεδεγ. 
Ι διιϑρθβοί, ἴσο, ἐῃδξ (ἢ6 ψογὰ σώμα ν88 δἀορίοαἀ νη τἢ 
8 ἰϊυδίοη ἰο τῆ6 ϑέίανεγῳ οὗ 510, “ψῃϊοὴ 15 οἴξῃ 
ἐγεαίοα οἷ, ογ δ] )αἀ 64 το, Ὀγ (Π6 Αροβιϊβ. Νον {18 
86η86 οὗ σώμα (Ὁ δέαῦθ) 15 ἴτοαυδηΐς θοιἢ ἴῃ τἢθ 
δογρίαγαὶ! (45 Ηοῦτγ. 10, ὅ. Αρ. 18, 13.) δηά {Π6 
ΟἸΙΙ586 8] ψυυ 6.8. 

Καταργεῖν βιρηΠῆθϑ ἴο ἀοσέγου, οἔαν; 85 ἴῃ 2 ΤΉ 685. 
ῷ, 8., Δῃ(, 1 ἃ ἢρτΓΑΙνα δΘΏ86, 0 ὄγίηρ ἰο πουρῆί. 
Ηρτγο, ῃούονογ, [ἢ6 β6Ώ86 18 γαί οι. Ἅσπογυαέεά. Ἐν 
ἀξ 15 {ΓῸῪ τοιῃδγκοα ὃ. οαάταρε, (δὲ “ (Π6 Ὀοάγ οὗ 
δ ἴῃ 6 Ιθν γβ 18 Ἰηἀθθά δὴ θῃΐθθ 66, σοπαυοτγαά, 
δῃἃ ἀεροεθα ἰνγϑηΐ; ἰπουρῇ 10 5 ον [ἢ 6 βίγοκοε οὗ 
ἀδδῖι ἰλαῖ ΠηΪ8Π 68 118 ἀεβίγυο οη.ἢ 

6. τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ. Αἱ τοῦ 
τουϑί ὃὉ6 50ρρ|1εἀ ἔνεκα. [{ 18. ψ6}} σγειπαγκεά ὮγῪ 
Κορρα τῃαΐ ἤθγθ (ἤθγθ 18 δχργαεββίυ ἀδοϊαγεά {Π6 
Ῥηθδηϊης οὗὁἨ τῆς ἰοτηγα ἀπεθάνομεν, ἐταφήμεν, βαπτι- 
ϑόμεθα εἰς θάνατον, ὅς. Δουλεύειν ἁμαρτίᾳ Ἐ δἱρηῆθε 

Ὁ Ογοίίαϑ ΤΡ ὮΠΠΥ οὔβθενεβ, [δἰ δουλεύειν 6 ἃ νγοτὰ ΟΥ̓ κιξα6 8ῖρ;- 
ηἰδοαιίοῃ, δηὰ 8 ἀρρ!εα Ὀοϊῃ ἴο ρθγβοῃδ δηὰ {πΐηρθ, δὰ υὑϑεᾺ οὗ 
106 δογνῖοα δηά οὐεδαΐϊθηςα τοηάδογοὰ ἴο (οὰ δηὰ ἴο (Ὠγδί, οὐ ἴο 8156 
βοάβ ((8]. 4, 8 ἃ 9.), το )ωμδέϊοε (βοπ;. 6, 19.), ἀπὰ εὐὲὲ ἀεεῖγες (ΤΙ, 
8, 8.). ἴῃ (8 1αϑῖ 86ῆδ6 ἴΐ ἰ8 β'ῬΘΠΕΟΓΑΙΥ τἰϑειὶ ΟΥ̓ {Π6 ΟἸΔ5θῖοαὶ τυτῖ- 
6:5, ἤοω ποτ Ἔχϑίη 0} 68 ΔΓα ργοάυοεά Ὁγ ΟΠ  οι.5., (ο νυνβὶςἢ 1.δδὰ 



ΒΌΜΑΝΜϑ, ΟΕΑΡ. ΥἹ. δ4ϑ 

(ο Ὅ6 οηϑίάνοα (ο νὶςο, ἰο᾽ ἔοονν τῃ6 πηρυΐΪδὲ οὗ συτῦ 
σΟΥΓΙΡΊ ὨδῖυΓΘ. 

σ1ὴ 18 Π6Γα, ὈΥ ἃ οοῃιπυδίϊου οὗ ργοβοροροθῖδ, ρϑγ- 
80η1ῆ64, 49 α αδέεγ. Βυΐ νΏρδη ἃ πιδϑίοι 18 ἀοθβδα, 
1}6 ϑανα ΠΟ ΟΡ ΟΥΘ68 ἢϊΠῈ ΒΘΣΥΊΟΒ. 

7. ὃ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίαρ. 
ἥδηυν (ὐοιητηοπίδίογβθ, δηζθηΐ δηὰ τηοήθργῃ, ἰδΔῖκα (Ὠϊδα 
8Π1ρ ἣ ἴο τηθδη, “Ηδ [δὲ 18 ἀδοδά 18 ΠΟ ὍΠΡΕΣ 68ρ8» 
016 οὗ βἰηηϊηρ." Δηὰ [8 ἸηξοΡρεοίδι(οη 18 ἰδ θα 
δηά δουίΐίεὶν βϑαρροτίο ὈΥ Οτοίι5, ψῃο οοποϊμα 68 
Ὀγ ἰαγίηρ ἄοψνη {Π6 Ὁ] ον ρ; 88 [6 86η86 τηθϑηΐ ἴὸ 
Ὀ6 ἰησυ]σαίοα : “ Πεδα τϑη ἀο ποῖ γαίισηῃ ἴο ἐ[μοὶγ 
ἔουτηθῦ 1" , 80 ΘΙ ΘΓ οὐσῆς ἢ τῆο 15 τϑα]ν ἀδδά 
(ο 8η τϑίυσγῃ ἴο ἢ8 ἔογιηδν [1ἴ6. Βυΐξ {Πϊ8 8668 ἃ 
δαγβῇ δηᾶ ἰαγ- διοῆθα 1ηιοσργοίδίίοη, {π6 ἀδίδ:}9 οὗ 
ψὨϊοῦ, δηαὰ οὗ ΤὩΔΗΥ͂ Ο(ΠΘΓΒ, ΠΊΔΥ 6 566 ἴῃ ἮΙ [8 
Ουτ. 1 δββθρηῖ ἰο Κορρε, ψίιο οὔϑογνθβ {παῦ {π6 
ΨΟΓ5 ἀγα δά δὰ ἰῇ οἱἿδὺ ἴο ϑῆον {1Ππ|:1 ἀποθανεῖν 15 (Ὁ 
ΡῈ ἰακϑθὴ ἐμιργοργϊὰ. ΑἹ ὁ ἀποθοινὼν χα τηυδὲ ϑυθαυὰ 
τῇ ἁμαρτίᾳ ἴτοτῃ {π6 ργασοα!ηρ ψοΓα9 ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. 

ΟΡΡα ἔγΠοῦ γθιηδικϑ {ῃδὺ δεδικαίωται 15 Θαυἱνα!οηξ 
(ο ἐλεύθερος εἶναι ἀπ᾽ αὐτῆς, 1. 6. μηκέτι ἁμιοιρτανεῖν ; 88 
1η Αςἰβ 18, 88 ὅδε 80. 28η41 Ρεῖ. 4,1. πέπαυται ἁ 
τίας. Π18 Ἰη ογριδίδιίοη 15 εηγᾶσθά, ἴοο, ὈγῪ ἡγεῖ 
οἴει, Βοβθῃῃι., δηὰ δομίθυβηθσ. Αηά, ἀρτθθϑὺϊν ἴὸ 
τ, Ἀν. ὙΥ 6118 1Π15 ρᾶγδρῇγαβαϑ : “ ΗἊ (ῃδὲ, ὈΥ δανίηρ' 

Ἡδνροάοι. 1, 15, 44. ἡδοναῖο----ὡδούλευε. Ὦ.. (296. 595, 13. δουλεύειν 
τῇ ἀναγκῇ. Ψοδερὰ. 168, ὅ. δονλ. τῷ κέρδει. Ὠϊοάοτ. 515. τ. 10. 
148. δουλ. χάρισι. 41. (Ὠγγβοβί. ἴ. 1. 16]. 15. δουλ. τῇ συνηδείᾳ. 
ῬπιΠοσῖναῖ, {τ ΑΜμο]].]. 8, 8. δουλ. ἀριθμῷ. Ατγτίαη. 1π4. 18, 9. δονλ. 
δίψει. Ῥαγθηΐο ἀρ. Βγσυπκ Απαὶ]. (. 4, Φ08. δουλ. τράπεξαις. ἤοτῃ. 
19, δουλ. καιρῷ. [ἡὕδη. ΟΥ. 25 ο. τῷ ὕπνω δουλεύειν, ἰδ Ψ,, 
Η. ῷ, 15. δεδούλωτο τῷ πλατάνῳ καὶ ἐθαύμαϑξε τὸ δένδρον" νὮοτε ἰΐ 
8. νν6}} ορδεγνεὰ ὈὉγ Κυΐη, “ΕἸοαηίεγ ατ οὶ δου 4υἱ αβδοιΐδιι8 ναὶ 
Κεὶ αυϊουπαιια οὈποΟΧίιι5 οβῖ, δεδουλωμένον νοοδῃϊ.᾿" ὙΠιογά. ρῥ. 148, 
10. μήτε τῇ γῇ δούλθυσαι᾽ ἴδετε (ἢ 6 ννονὰ 8. υ8ο ἴῃ 90 Ἔχίγβοσαϊ- 
ὍΘΥΥ ἃ ΤΩ8ΠΏΕΘΓ, (Ὠδΐ 1 5Πποι]ἀ Ἰανα ὑδθηὴ ἱποϊ πε, τι}, Π εἰϑις, ἴὸ τὰ - 
διαγὴ τἢ6 ρα5580)6 88 σογγυρῖ, νν6γῈ ηοΐ 6 οοτσηλοῦ γοδάϊηρ σοηβγμγεῖ 
Ὁγ ῬΙυΑΙΟἢ ὙΠιδηηἶβῖ. ὁ. Φ. τὰς μὲν οἴκιας καὶ τὰ τείχη κατελελοίπα- 
μεν οὖκ ἀξιοῦντες ἁψυχὼν ἕνεκα δουλεύειν" Ὑ ὮδΓα Ὧς Παὰ ἀουθι1688 
δὴ νἱεῦνν ἴΠ6 ἐὔονα μβϑϑάμα οὗ ΤὨμυογαϊ 469. 
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εἶα. οἰά τηᾶη {π8 οτγυοϊῆοα ψΠ (ΟΠ γιδί, 15 ἀοδά ἐσ 
8[η, 15. {ῃΠ6γοῦὺν ἔγθθα ἔγοπι 6 νϑβϑϑαΐίασα οὗ βίῃ; 85 ἃ 
βίανα θοίηρ παέμγαίίψ ἀθδά, 8 Ἰγοϑὰ ἔγοπλ ἴΠ 6 να884]- 
ἃ56 οὗ Π15 τηδϑίογ." [Ι͂ἢ 1ῃ|5 νῖονν Υ εἰβίθιη ἢ88 ἃρρο- 
δι 16ἷγ οἰ[οἀ [μκιοΐΔη, Φαρ. σοηξιί. 7. τοὺς μὲν, εἰ μηδὲν 
ἄλλο, θάνατόσγε εἰς ἐλευθερίαν ἀφείλετο. Απά Ὦ. ΧΙ- 
ΡΜ]. τ Νγ. 160. Τὸ νψϑίςοῃ 1 Δἀ δϑρηθοβ (ὐοῃβοὶ. 
δα Μ. ς. Φ0. 

8. εἰ δὲ ἀπεθάνομεν---αὐτῶ. ΚΟρρδ 8408 ἴδε 56πί!- 
τηθηΐ σοῃίδίηρά ἴῃ ἴἢ686 ψοΓάϑ 18 [6 98Π16 859 {παῖ ἴῃ 
νοῦ. ὅ. Βιι ΤιΙδορηγαςῖ πιαιϊηΐαί 8 [Π8ῖ ἘΠ6 ΓΕ 18. ὯΟ 
παλιλλογία. (866 ἢϊ8 Ἔχροβί(ἰοη.) π|688, ον ΘΓ, 
γγ6 οδῃ ἀϑοογίδίη ψῆδί ἰ8 (ἢ6 βοορα οὗ [6 β8θηΐθηςθ, 
1 ψ}}} ποῖ 6 δαϑὺ ἰο ἀδίδγιηϊηθ ψἤῃ σῇ ΟρΙΠΐοἢ ἰ5 [ἢ 6 
Ὀεϊίοῦ ἰουπαεἃά. Νοῦν τῆϑηγ 8016 (Οιηπγθπίδίοῦϑβ, 
Ὀοῖ δηϊίθηΐ δηα τηοάογῃ, 8485 Ρῃοίυ8β δηὰ Ογο  108, 
δηἀ ποδί οὗ ἰῃοβα οὐἁἩ (ἢ6 ᾿Δϑῖ σδηΐζαγυ, σοηβι 46 (ἢ 6 
ψνογάβ 88 σοηΐδϊηἰηρ Δ41ῃ σαεοηὶἐϊοη, βοῇ 88, ““ Βηῃς6 
6 ἃ ἀοδὰ ψ ἢ ΟἸγίβι, να οὐρῶῇς το Ὀδ]Ιονα (πα 
Μ6 8[8}} ᾿ίνα συ τἢ Ὠϊη.᾽" Υος [Π6 σοπιπιοη ἰπίογργα- 
[Αἰ Οη 18 Βυ8Ο Ρ Ὁ ]6 Οὗ 8Δῃ 6404 }}Υ 58ι|5ἴδοίΐογυ 856η86. 
(ὅθε ΤὨθοριγίαςι, αἰ Όγ, Ποδάγρα, δπὰ τἢ6 
ΟἴΠΟΓ ᾿γηῤε οὐδε ῴον ῬογἤαΡΒ5 Ὁ την Ὀ6 ν6}} ἰο βίον 
ἃ ηιδααἰθ οουτβ86. δΔηἢ γοηᾶθγ {ἢι5: “Νον 1: να Ὀ6 
ἀοδὰ ψίτἢ Οἢγίϑί, γα ΤΠΏΔῪ τΓυδϑὲ τπδὶ ψγα 58ἢ48}] ἰΐνθ 
Ψ} [1π|.ἢ 
ΤΊΘ 86η86 οἵ συξδῆν 15 ΠΠ]ϑἰταϊοα Ὀγ ΥΥ εἰδίε! ἢ ἔγοπι 

νϑτιουβ (]αβ8:ς αὶ ραββᾶρθθ, ᾿νῇογα ἰ 8ἰρη δ ὁμιλεῖν, 
συνδιατρίβειν. Βυΐ 1 ἄρτοα ψί Κορρο, {πᾶὶ τἢῃδὲ 
βρη! οδίϊοη 18 ηοὶ ἤ6ΓῈ Δρρ]1 Δ Ὁ]6. ΟΥ̓ τ 6 γα ἔοσγοθ 
οὗ (ὴ6 ψογὰ ἤθγθ 566 80π18 ΠΠπ|8ἰγδιο8 δά ἀποδά ἴτοιῃ 
τῆς Βαζίοῦβ ὈὉγ δυίς. ΤΉ 69. 1, 268. 

9. εἰδότες ὅτι Χριστὸς -- κυριεύει, “4 9η06 Ψψὸ ΚηΟΝ 
(η4ι,᾿ ἄς. ΤΠοθ6 ψογάβ ροϊηΐξ ουἽ (Π6 “υμπάαξίοη οὗ 
16 ἰγυϑῇ δηἀ σοηῆάδησοα Ὀοίογο τηϑηςοποί ; ΠΑΙΊΕΪΥ, 
(δὶ Οἢγὶβῖ, ψῇο μαι γσίβθη, Ψ1] ὭδνΟΓ δραΐῃ ἀΐϊα. 
(866 (βοιπιθηϊ8.) Τα ῥργοβϑθηΐ 18 ἤδθγθ υϑϑᾶ ἴογ 
{π6 ἔυΐαγο, γιοῦ ρορμίαγί. ΤὮς ψογὰξς θάνατος αὐτοῦ 
οὐκ ἔτι κυριεύει ἃτα αΧοροί!οα] οἵ {Π6 ρεεσσάίηρ ; 4. ἀ. 
“ἢ ποῖ οηΪν τυἱέέ ἀϊα ἢο πιογα, δι σα ἦϊ6 ΠΟ πΊΟΓα; 
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βίηοο ἀδαὶῃ βάίῇ πὸ ἰοῆρθῦρ 8Υ ὨΟΙΦΟΥ ΟΥ̓́Γ ἢΐη.᾽ 
ΤΠ6 γρα] !γ, παίαγθ. δηὶ Ἔχίθης οἵ (18 ἀοτηϊηίοη οὗ 
ἀδαίῃ ονϑγ (ἢ γίβί, ἀυγίηρ ἴθ ἴῆτθθ ἀλυ8 οὐ 15 ᾿γίηρ 
ἴπ {Π6 ργᾶνθ, ἢᾶνθ Ὀθ6ῆ ΠΟΡΙΟΙΙΒΙΥ ἀϊδουδββθα Ὀγ ΑἹ- 
θόγίῖ δ Που! Ὲηρ. Οὐ ψΒ]οἢ Β0]6οΐ 1 τηᾶΥ 5υῇς6 
ἰο σοπϑυῖ οΪϊζ. [ἐ 186, πονανογ, οὗ τόσα ἱπιροτγί- 
ΔΏΓσΘ ίο δάνογὶ ἰο {6 ααριοπίέϊοη ΜὨϊοΝ, 1 ἄρσγθο 
ψἢ Οὐ 5, οἰ ηρὶ5, δηἀ Ἐοδβθηπ,., 158 ἰηνοίνοα 
ἴῃ {686 Ψψογάϑ8; παπγοῖν, [ἢδῦ 10 5 ον ἀπίν (0 ΤΌΠΟ 
ΟΠ ΓΙ (8 ὀχαιηρίοθ, ἱ. 6. ὯΟ ἰοηραγ ἴο 51146 ἴῃίο ἐπ6 
ἀδαῖῇ οὗ 8510, ποῦ βι δ ν 1 ἴο ἤᾶνο ἀΟΙΏΙ ΟἿ ΟΥ̓́ΘΓ 8. 

10. ὃ γὰρ ἀπέθανε --- Θεῶ. ΒεΖα, (διηοΓατα5, δπᾶ 
Οτοί., τ σῆτ]γ γαπλάγκ, {Ππδΐ ὃ 15 [ῸΓ καθ᾽ ὃ, φμοά αἐέϊὶ- 
ποεί αὐ, τοξοεγγῖηρ' (88 γ8 τοῦ.) ποῖ ἴο ΔΠΥ ΟἿ6 Ποπη, 
υπί σα ἐοπιρίοαιηι, ι. 6. (ἢ ΓΒ 5 ἀγίηρ. Μαδοκηῖϊρῃς 
88 δρτοριουβιν οὔγοὰ [ἢ (Κιηρ {πΠ6 ὃ ἔογ ἠδ; ἴῃ 
ψῆϊοἢ ποηα οὗὁἩ [6 δχδαιρο8 ἢθ δάάιισθ8 Ῥθδσ ἢϊΐπι. 
οὐυδ, [Ιὲ ψουϊά 86θ δὴ δἰπηοβὲ ἰΏΟγθα [0}6 Ἰρπογαησθ 

᾿ ποῖ ἴο ΚηοΥ {πὲ (ἢ 6 ἀΓί!ς1]6 οδηηοΐῖ ἤανα {Πδὶ 86η86᾽ 
δχοθρί ψ ἤθη υῃϊο ΜΠ ἢ ἃ ρδΓίΟΙρΪ6, ἃ8 ὁ ἀποθάνων 
ἐλ ον μ εὐμην ϑ]ρη1ῆ685 ἐλθ ρούδοη ἀψίηρ, 6 ψΠῸ 
164) ; τπῃουρῇ 16 ρΡΑΓΟΙΡΙΘ 18 Βοπηθ πλ68 ΘΗ" ο Ὀ6 

υαηδογβίοοα ; 48 ἴη Αςίβ 18,9. Κορρθ τοράγά8 {ῃ6 
ΨΠΟ]6 85 ἃ ροριιῖὶαν ἀπ ἈΠ1ΠΔΓ ρἤγαβθ ἴοσ ἅπαξ γὰ 
ἀπέθανε: 4. ἀ. ““ ἔου 88 ἴο 1π6 ἄρα οὗἩ ΟΠ γιβί, 6 ἴῃ- 
ἀρεβά ἀϊεά, θὰ οποα οἡἷν." Απά ἢδ σοιηράᾶγαϑ (ὐδ]. 
ὦ, Φ0. ΤΊ ἔφαπαξ, 6 8805, 15 ἴον ἅπαξ ; 88 1 ΗΘΌ. 
7, 47. ἀπ 1 Ρεί. 8, ,8. Βιυῖ ἴῃ {ἢ ἰα(ο Ῥᾶββδρθ 
1 8 ἅπαξ: Ὠον ἔφαπαξ αἰξδτθ, 1 οσοηςοῖνο, ἔγοπὶ 
ἅπαξ ἴῃ 1ἢ}8 γοϑρϑοΐ, (Πα 1{ 8]ση1Η 65 ὁπο 70» (ἔῷφ.) αἰ, 
δηᾷ {Πατγοΐογα οοπιρίοἐοίν, ρογγοθοίίψ, 80 ἃ58. ποῖ ἴο το- 
4υ1Γ6 ΔΠΥ ταροϊοη οὐ Απά {Π15 15 Ρἱδίηϊν {6 
Β6Π86 ἤθτο, δῃά ἴῃ ΗδθΌγ. 7, 27. 

Αἱ τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθ. ἐπὶ 18 ἴο Ὀ6 530Ρ0|1.(ἃ. ὍΤΠΘ 
Β6Ώ86 18 ρα ηἶΥ ὁ αὐοομηΐ οὗ, 70. ἐδδ οπριαΐίοη οἕ, 
βίῃ. ὅδ66 Ηρῦνγ. 9, 98. 

ΤἼΘ ΘΧΡρΓαβϑίοη ϑὴν τῷ Θεῷ 15 Θχρίαϊπθὰ ὈγῪ Β6Ζβ, 

ἘΞ γγείβ. οἶϊθ8 ἃ 58: π|}}8. Ἔχ ργεϑϑίοη ἔγουι ΕΗ. ϑδίογμοῃ οἡ 5. 118, 
16. ἔχοεϊοθα ογοανὶ Ὦξι3 5. Β, ἀεχιγὰ δυὰἃ, ιοηΐαπ) τογ8 ἰὴ 118 
ποῦ εἐχογοοῖ ἀομ 1 }]. 

νοΙ, Ν. ᾿ ΩΝ 
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Ἐδβῖιι5, δηά Μοηοοῆ., αρμά ἤειπι; δὰ ὈὉν (Πγγϑοβί. 
δηά Μεῃοοῖ. “ὃγ ἢ νίγειιο οὗ οἀ." Βυῖ π6 θ6δὲ 
ἱπίογργοίογθ, 88 Οτοί., Εἰ. ν., Ῥαγβιϑ, ψογβίϊυϑ, (δγρ- 
Ζον, Ἰ)οάάκν., Ριβοδίογ, βοβθητ., δηὰ Κορρα, δα οὗ 
ορίηΐοη (ἢδὲ ἰξ βιρη!ῆθ8, “ υηίο {Π6 σίοτγυ δηά οηουΓγ 
οὗ οὐ ;᾽ παηλοῖγ, ἰὸ 14] ἢ18 ψ 186 δῃηα ΠοΙγ ρυτ- 
Ῥοβ68. Απά [ἢ |]8 86η8εὲ δι εἰβίει η {Ππ5Γαΐ68. ὈΥ ΠΊΔΩΥ 
ΟἸΙ8βὶς] δχϑιῃρ[68 ; ἃ8 Πϑειῆοβίῃ. Εριβ8ῖ. δά ῬὨΙΠΡΡ. 
Φιλίππω ϑῶντες. ΑτΙβα. 2, 564. οηγ8. ΗΔ]. 10, 
17. τῷ πατρὶ ϑώντες, καὶ οὐδὲν ἄνευ τῆς ἡμῆς γνώμης, 
διαπραττόμενοι. 1 ΌΔη. 47 Β- μετὰ μὲν ἡμῶν ϑυνέξη, 
τοῖς δὲ πολεμίοις ἔδϑη. Ατγιβίοί. ῬΓΟΒ]. 10, 88. παίδιον, 
ἢ ἀνὴρ, πάμφαγον καὶ τώ θυμῷ δῶν. Μαΐετ. Μαχίπι. 
Θυδϑί! ννθηῖθβ. ΕἾ. νορίβο. Ἐδιρυθ! σε ννθηΐθβ 
ΡΔΌΡΕΘΓΘΘ ϑιηΐ. 1 οί. 2, 24. τῇ δικαιοσύνῃ ϑήσωμεν. 
Ατίβϑίοι. Ποῖ. ῥ. 128. πρὸς συμφέρον ϑώντες --- οὐ πρὸς 
τὸ καλὸν. 

11. οὕτω καὶ ὑμεῖς λογίξδεσθε, Χο. “Ἑαυτοὺς, ψοιι- 
δοίυο5. ἘῸΓ {{||8 μΙΟΠΟΙ ἢ 18 οὗ 411] ρογϑοῆβ. (8566 
Μαΐῃ. αν. Οτ. δηά Ῥοϑοῆ οὔ Χϑηορῃ. Δη80.) 
ΓΏὨα λογίβ, 15 τεηάεγεα ὈΥ ΒοΖα, Γοϊοῖ., δηὰ Ηδγαγ, 
οοἰ σέο, συ ϊορὶαέθ. Βυΐ ([}18 56 68 δὴ 1π)ιἀξοίοιιβ 
ῬγΘδ5 5 ΟὉ [6 ΤΠ Πτε 86η86. [1 {ῃπογθίοσο ργοίογ, 
ν ἢ Εγαϑίμι8, ΡῬιβοδίοσ, τοί, τα]! 8, Κορρο, 
Ἐοβοηπη., δηα οἱδοιβ, γοοοῖ, ἐλίπᾷ, σορισίάογ, ον, 
83 15 ΓΙΡΏΓΥ οὐὔδογνορα Ὀγ Οὔ! 5, ([Π6 ψνογά8 ἃγο δῇ 
αγροάοϑβὶα, σοηίαϊηϊηρ 8η αρρίϊεαέϊοπ οὗ ναὶ 88 9814 
ἂϊ νοι. 10. οΥ ἃ σομηρεπήϊαπι οὗ νῆδὶ [88 Ὀδθη 
Ὀγουρὶν ἰοσναγα ἔγοιῃ ν. Φ. Α58 10 {Ππ6 γϑπ)διηΐηρ; ογ 8 
οὔ τς νογβ6, {ΠΥ πᾶν θθθὴ ᾿ηνοϊνϑα ἴη πιιοἢ τηη6- 
σαββαΥ ΟὈβουγγ. Μδοκηίρῃι γεπάθγβ νεκροὶ τῆ 
ἁμαρτίᾳ “ ἀοδ ὃν 5ϊη.᾽ Κγρξκο, “ δεσαμδο οὗ 51π.᾿" 
Βυΐ (45 Με. δ[αἀδ Γϑηγαγκ8) “1 ἴ5 ποῖ μιοῦδ0}6 ἰῃδί 
Οἰμινἰϑεϊδη8 βῆοι ! ἀ, ἴῃ (ἢ6 841ὴ6 νϑῦβϑθ, 6 γεργδβθηϊθα 
458 βρ᾿ΓΠ}ν ἀθαά, δηα 8ρ γι} }Υγ Α]ϊνθ." Α8 ἴο 
Μαοκηιρἢ 5 στο ϑαλ ὕροη ἴἢ6 σοιημηοη νοι βίο, [ἢ 
νγ88 ἴοο ἔγινοίουϑ ἴο τοῦς (Π6 γοίαςτίοη ἰἃ Πδ5 γο- 
οοἰνοι ἔτουι Με. δδθ. [{ 18 ρἰδιη ἤτοι {ῃ6 σοπίοχί 
(Π4ὶ (ἢΠ6 ΘΧΡΓΟββίοη τη ἀδποία (48 ΚοΟρρε 88γ5) 
“ (γιβείδη5 ν ἢο ηο ἰοηρογ πάρα ἴῃ βθηβιδὶ σγδί- 
σδίϊοη 5," πα ἀο ποΐ γε ἴο {ῃ6 ᾿πρι}1565 οὗὨ {{Π|6ῚὉ 
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ςογγιρί ἤδίιγα : δη4, οὐ ἴἢ6 οἰϑγ ἢαπή, ϑώντες τώ 
Θεῴ πημδὲ ἀδηοία ἰδο86 ψῇο ᾿νε ἰο [ἢ6 ὨοΠΟΙΙΓ, 56Γ- 
νὶς6, δηἀ οδοάϊθηςσε οὗ οά. Τῇῆδ ψογαβ ἐν Χριστῷ 
Ἰ. δάτηι!δ οὗὁἨ πιογθ ἰἢδὴ οὔθ πηοᾶάθ οἵ Ἂχρίδπαίοῃ. 
ΤΠ πιοβῖ ἠδίμγαὶ ΟἿδ 5668 ἴο ὑ6 (δὶ οὗ τοίδθγγιηρ 
(μξα} ἰο ϑώντας, δη( πη οΓρΡΓγΘ Πρ : ““ σοηίογι Δ ΌΪΥ ἰὸ 
(Π6 ῥγϑοδρίβ δηά Ὄχδῴρίε οὗ (Ὁ εῖδι, νἢο {8 Πνοᾶ 
πηίοσοά, Δα ἢ] Ποπουν δ) βογνίςθ.᾿ ΤἼὭΘ ρ8888ρ6 18 
0611 ραγαρῃγαβθα ὃν Ὦγ. Αάδπὶ ΟἸαγκα (ἢυ8: “16 
88 ἰγ]ν μπέο βίη, ἃ8 ἢ6 ἀϊοά 70." βἰη; 'νῈ 88 {πῸ]Υ 
μηΐο Οοάἀ 48 ἢδ ᾿ἴνο5 τοϊέὴ (οα." 

Οοιηραγοα νι {Π6 ἀῦονα ρᾷβΒϑᾶρδ 866 ἃ πε οἰΐΔ- 
το ΡΙαίο, Ῥῃοωά. ὁ 6. Ὀγοιρὶ ἐογνναγά Ὀγ ΒυΙΚΙογ. 
Το ψῃιοἢ 1 δαά (δυϊῖ. 144. ἤδη γὰρ ἐτεθνήκειν ὅσον 
:ε᾿ ταῖς συμφοραῖς, λοιπὸν δὲ ϑώ εἰς ἐμὸν τὸ λυπήσαι τὸν 
ε 0ΨΡ. : 

ΚΠ μὴ οὖν βασιλευέτω---σώματι. Μάδηγν (ὐοτηπηθη- 
ἰαἴοῦβ (48 ΙοοΚα πὰ Ηδγάγ), ΠοΓα ΓΘΟΟρΏΪΒ6 ἃ 0.86 
οὗἩ {Π6 ργοδοροραῖα; ΜὨϊοϊ,, ὨοΜΘνΟΙ, 18 βοιηθν δῖ 
ἀουλί}. ᾿ΠΠἸΟΓΘ 56 6Π|8 ὯῸ ΙΏΟΓΘ ἰδ ἃ ὕδια αὖ- 
ἰωδίοη. δῖ] 1658 ἔουηάδίοη 18 (6 γ ἔογ (6 οΥ- 
οἰϑη οἵ βοῖηθ δηζιθηΐ δπα τηοάδργῃ (ὐομπηηρηίδίοιϑ, 
{πᾶι (Π6 ψογὰ βασιλ. ἱπ|ρ}168 ἰπδὲὶ [6 ἀοπηϊηϊοη 18 
νοΪηΐδιΎ, 8ἃ8 τυραννείτω ΜΟΙΪὰ ἢᾶνα ΘΧργαββθά [ἢ6 
ΓΟνοῦβ6. [}ἡ {τυῖἢ, {Π6Γ β6θιη8 ποίῃιηρ [γί Πογ ἴο 
6 δἰἰοηἀρά ίο ἴῃ {π6 ψογά [ἤδη (ἢ ποίοη οὗ λοίά- 
ἐηρ' ἀοηιϊηίοη οὐδ. ΕἌΓ τηοΓΘ 70] οΙ οὐδ 18 [6 ΓΟηΑΓΚ 
οἵ (Πτγγϑοβίοπ), ΤΙ θορηγίδοὶ, ἀηὰ (ἰουπηδηῖι8, ἐπα 
(ἢ6 τοιϊσηίηρ οὗὨ βίη ἰ8 {π6 Δ] ΠΙΠΙηρ 18 1.818. δηὰᾶ 
σἰνηρ ΨΔΥ ἴο 118 ϑυρρθϑ[10ῃ8. 
ΟΠ δουΐοὶν οὔβοῦύνοϑ, ἰπδ0 τ[ἢ6 ψογάβ βθϑιὴ 1Π- 

ἰοηἀδα ἰο πηροῖ ἃ ἰδεῖς οὐ]θοίίοι ; 4. ἀ. ““ο σδη 
[16 ἔγα!] θοαν βἤδκα οἱὐ [Πδὺ ἀοπιηηίοη»" Τὸ ψῇϊοἢ΄ 
{Π6 ΔΒ ΨΟΓ 15: “ Υοῖ γοῦ πγι8ῖ ἀο 80. [{15 δὲ οὔσθ 
ουγ ἀυΐτΥ δηά γὑουΓ ργοΐδβϑίοπ ἴο ἀ16 αηΐο 8ϊη, δηά 
ἱνα αηίο αοά. 1.6ἴ ποῖ 5ϊη τπούθίογο," ἕο. Κορρθ 
{Π1ΠΚ5 Πογο 15 ἃ βυδαυά!(ίοη οἵ φυλάττεσθεες Βαϊ 
τἰια πηοϑὲ Ζθαίοιϑ δἰ 0 5815-Ὡοηρ οι 8, ανθη Βοβ, ϑδοῆνθ- 
Ὀ6], ὅτε. μι }}} Βοαγοοὶν ἀργθθ ψ 1 ΠΙΠ]. 

1 15 ἡυαϊ!οἰουϑίν. τριημασκοὰ Ὀγ (γυβ8. 81, 18. {πὶ 
ὃν ἃ 
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“ἢ Αροϑβί]8 4068 ηοῖ 88Υ, ἰεΐ ποῖ [6 6ϑἢ); ΕΠ ΘΓρΡΊΖΟ ; 
ἴον 6 ἀοδβ ποῖ 1 8 εἐἰΘβίγου ἢδίῃγο, θὲ γοσυϊδίο 
οὐ ἀϊϑροϑιτοη8.᾽᾽ [{ 18 ΒΕΔΓΟΘΙΥ ΠΟΟΘΘΒΆΓΥ͂ ἰο Οὔβεσγνε, 
παι ὈΥ ἁμαρτία 18 ἤεγα ἀδηποῖεά, ποῖ ρεσεαίπηι, Ὀὰὲ 
ψιϊτοδίῖδϑ, {Πδῦ ΡΓΟΡΘΏΒΙΥ ἴο δνὴ! ψΒΙΟΝ Οχίβίβ 18 
ΟΥΘΓΥ πΊΔῃ. 

14. ἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι. ΜδηΥ τεοσθηΐ (Οη)- 
Τηδηϊαίοῦδ, 88 Ἰἰοβεηη. ἀηαὰ ΚΟΡΡΘ, δηήθδνοιι, 89 [ἢ 
ὝΟΘΓΟ, ἴ0 δίηκ (ἢ 86 Ψψογά8 θνητ. δηὰ σωώμ., γτοραγάϊην, 
{ἰἸ0 ἔογΠΊΘΡ 835 ἃ πΘΓΘ δρί πρὶ οὗ ογηδηνθηΐ, ἰἢς ἰαἰῖοῦ 
ἃ8 ἴΠ6 δοάν ἴος ἰῃ6 ρονϑδοη. ὍΤἤμυβ {Π6 86ῆη86 ν! ἢ 
δΏΡΙΥ 6: ““ ἰοῖ ῃοῖ 591η ΓΟΙΡῊ ΟΥ̓́Τ ψοι." Βιυΐί 
10 115. 1 σδηηοί ἀϑ8θηΐ. [{ 18 ρία!η (δι ἃ ἐδομβαπα 

ΒΒ 065 80 ἢ 828 [ἢ086 δήἀἀυςσοά ὈΥ Ὑ αἰβίϑϊιη ἔτγοτῃ 
ὕν!α δῃὰ οτγαες ΜΗ ῥγονα βοίπηρ. ΝΑ 1 ἐυυνι 
ψ ΠΘΊΠοΡ ἤσγυμπο, 8ηἀ οἴἢθῦ πιοήδγη Εἀϊΐογϑ, ᾶνὰ ἢοξ 
ςαγειοά {Π6 ποίίοη οὗὨ ρὲ είδ οἵ ον παιποηξ 'ὰὶ ροοεέγῳ 
ἴοο ἔδγ, δπὰ 85 ἴο εΠ6 οὐβϑὺ ρϑβϑᾶρθϑ εἰ ὃγ  εἴϑ., 
{Π6γα 18 ΒΟΆΓΟΟΘΙΥ οΠ6 {παᾶΐ εδὴ δὲ οδ] δ δρροβίίε. 
Βοϑί 68, οὰγ Αροϑβεὶθ ἰ8 ᾿ϑαϑὶ οἱ 4}} δεσυβίοπηεὰ ἰο 
Ρἰθοβδαβηι. [{ βῃοι ! ἃ γαῖ Γ βθοῖι ἰδὲ ἢδ Βαὰ βοῦδ 
γοαβ0Ὴ ἴον εὐνρίογίηρ ἴΠ6 ΘρΕ Πεῖ, δὰ ἐλαέ, 1 Βοΐονο, 
νι 5 δὲ [5 ϑιισβροδίθα Ὀγ (Πεγϑοϑέομι δηὰ (6 ασθοκ 
Οοιηπιοηϊζαϊοῦβ ; Ὠθϑηοἶγ, ἴο ἐπ, 18ῖ, [δι τη6 ρΐθα- 
80 Γ68 οὗ [8 ὈΘΟῪ δγθ ποῖ εργιαηθπέ, ἴγοτη 8.8 ΗΔ ΌΙ ΠΥ 
τὸ ἀΐϊδοαβα δης ἐθαίῃ, δη (Πθγοίοσγο {ἢδγο ἰ9 τῆ6 [659 
ῬΘΌΒΟΙ ἴθ. “ΓΑΙ Ὗ σΟΓρΡΟΓΘᾺΙ ἀρροί 68, ΦάϊΪγ, (ΠΔ {Π|6 
Ϊαθοιυγ5 οἵ γϑβίϑιιπρ τοιηρίδίϊομβ ἔο νὶςθ ἃ ὑυὲ οὔ 
8ῃογίὶ σοῃεϊθΏσο, δηα ηού ἐΠποροίογο βοἢ 89 Ὡσοά 
Ὠοΐ 86ϑίῃ ἰογπδθ]6. ϑαΐγ, ἰο δατηοη βῆ (ἤδην οὗ 
ἐῆα ὩΘΔΓ εὐνώω δι οὗἩἉ (δι ρογοά ν ἤθη [Π6 ἀοπηηίοη 
οὗ 5ῖη νοι!]ὰ ψοῦῖκ ἀθαιῇ βρίγιειια] δη δἰ θγηβὶ. 
ὝὮγ 16 Αροβί!β ι.5685 σώματι 8 ΟὈν! οὐ ; ὈΘολι156 

{88 θοαῪ 15 {Π6 β6εΐ οὐ Β6η50.4}{γ. 
12. αὐτῇ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ. 1 ση ὈΥ̓͂ ΠΟ πη68}8 

δββθηξζιο {{|Π ΟΡ πίοη οὗ βϑοπηθ γθοθηὶ (γιῖς5, (πὲ (ἢ 6586 
ψοτά8 οὐρίέ ἴο ΡῈ σδηῃςθ θᾶ : δηὰ (ὐνϑθδοῇ ἢ 5, 
Ι τη κΚ, δοίθα γαβιν ᾿π οὔ ἰἰηρ; τΠ6π|. [ σδῃποξ 
βηὰ τοοπὶ ἰο ρῖνθ ΠΥ ΓΘΆ80η8: δι {Π6 ΓΟΔΩΘΓ ΤΏΔῪ 
σοἤβι]: 1Π6 δῖ ονϑ οἸεα ὈΥ δΙαάθ. ΑΒ (ο {Π6 δοηδεὲ 
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ΟΥ̓ 116 ψογάϑ8, 16 ψ1}} θ6 ουπά {ΠΥ ἀοίαι!!οα Ὀγ 116 
Οοιηπιοηΐϊδίοιβ ἃρ. Ῥοΐθβ. Βγ 16 ἐπιθ. ἃγ τηϑδηΐ αἰΐ 
ϑεηδεαὶ ρίθαδιγ 65, ΜΙ ὨϊΟἢ ἤδνα ἃ ὑβπάθηου ἰο 8] δηδίθ 
116 τηπα ἔγοπι νὶγίαθ ; δηᾶ ἴ0 18 Μ͵ῈΠ οὐβεινθα Ὀγ 
τοί, {πδῖ ““1ΠΠΠ|ΟἹὉ Ρ]οαϑυγοβ ἅτ ἴο 6 βίγδηρί θα 
ἴηὴ (Π6 νϑγῪ Ὀἱγιἢ : ποῦ ουρῆςξ Ἔνθ {Π|6 ἰαν ] ἀρρο- 
εἰϊαβ ἰο Ὀ6 ἱπάυϊρεοά ἔδγίθογ τὴ Ὠδίιγα τραυγο8,. 
ἀῆας 1η6 ὈΟΟῪ ΤΔΥ ἰΘΆΓη ἰο οὔδΥ 1τἢ6 Ὀοίίοσ ρϑγί. 
Ἐοτγ, ἴο 086 (ῃ68 ψογάβ8 οἵ Ὠιοάογ. ἔχογο. (οἰ ὃγ 
νεί58.) τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς ἐστι δοῦλον. ἼΤἢ6 88:η6 
Ιθαγηθα (ὐοτηπιθηΐζαΐονῦ 8.10) ο] 8 τῆ6 (ΟΠ ον ηρ Ὀθδιτ- 
ΠΥ ἐχργθβϑϑα βϑηϊπηθηΐ ἔγοπι (ἸσΘΓΟ 1 ϑοίηη. 56]. 
Ἑοτα πὶ 81}, 01 86 σοΓροΓί8. νοὶ ρίδεθυ8 γα 1ἀ6- 
ΣΠί, ΘΟΓΙΠΊΑ16 41.851 86 [ΠΪΙ8ίΓῸ9 ΓΘ υΘγιιηΐ, 1Π|- 
Ρυϊδαφαα Πυ᾽ἀϊπυ τ “νο]υρίαε θυ οὐδαϊοητη 1)60- 
Γυ οἱ Ὠουληῖηι Ππγὰ νϊοἰατιηῖ. Απηὰ 6 σοποϊιάδς 
Πἰβ. σορίουβ {ΠΠπιδἰγαιῖνα δηηοίδιίοη οἡ {86 Ῥαββᾶρθ 
Ψ [ἢ 6 ἔΟ]] ΟΡ ῬΆΓΑΡΏΓΑΘΘ Οἡ 18 56η86: ““ (Οἵ- 
Ῥοτὶ αυ!άθπι σοπουρίβοθητ8 βαη: ἡδέιγαίεϑ, αι δά 
ΠΕ ΠΝ ἱποιίαπί : δὲ δυβυγάυηι δὲ ἱπίαιυμπι οϑί, 1]- 
αὐ Ἰη]μβίε εἰ Ἰπέθγιαπι 8]]δΐυγα ρεοσδίογυπι ἔγγδη- 
ΠΙΑῚ 50] ΓΘ ; αὐ ροΐυ8. ΤΠ ᾿πηπιοτίδ! ! σοΓρυ8 
πιογία]θ, ἡοῇ νἰοἶ851:Π} σΟΓΒΟΥΙ τ] ΟΓΙΑΪ: ΤΩΘἢ8 ἱΠΠΠΟΡ- 
(4158 Β 0} 1οἱδίιΓ οροτίεϊ.᾽ 

18. μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν---ἁὡμαρτίᾳ. Ήρδτα 
ν6 πᾶν (858 (ὑσγο Πὰ8 δηὰ ΚοΟρρδα τϑιημδγκ) [ἢ 6 88π|6 
βδηςπησηῖ, [που ρὴι ΠΊΟΓΘ ΠΟΡΙΟΙΒΙΥ υηΐο] ἀ64, 1 ν]] οἢ 
{η6 ἰδηχυάᾶρα 15 ΒΙΡΌΪΥ τοοίδρῃοτγιςαὶ, δηὰ {Πα γοίοσα 
πλυϑί ηοΐ Ὀ6 ἴοο πηιοῖ ΡῥΓεββθ6α. Ἐὸγ ᾿ῃϑίδῃσθ, {6 ΓΘ 
8 ΠΟ ΓΟΆ80η, ΜΙ ΒΟΠΊΘ, ἴο ΓΘΟΟΡΏΪΖΘΟ ἴῃ ὅπλα 8ῃ 871:- 
βίοη ἴὸο [6 ΔΓ οὗ ἃ ἔγγδηῖ. [}ὦἡ ἴαςῖϊ, 0 45 θθϑθῃ 
δον ὈΥ Οτοί., δηκ ββρβοίδ ν Κορρε, δαὶ ὅπλα 
πιϑϑηΐ ποῖ ΟἿΪΥ ΠΣ ΑΡῪ δ Γπι5 οἵ δΔηΥ Κιηά, ἱποϊάϊηρ; 
ἉΓΙΏΟΌΓ, Ὀαϊ 4͵850 δοδουϊΓεπιθηΐβ, Δη4 ανθῇ τοϑδοίδ, 
7 γῆν, ὅς. ΝΟΥ͂ βενεγαὶ (οιηπιθηΐδίογβ, ἃ5 Ὑ οἴϑ., 
τΒίηκ ἰῃογα ἰβ 4 γεϊέαγῳ αἰϊμδίοη, νϑΥγ βυ άθ6, 
85 1ἴ 15 Τπουρῆί, το {Π0886 Ψ Ποῖ ῬδῈ} νγ88 δ ἀγθϑσίπρ, 
«ΟἷχηᾷΓ οὗ ψ Ποπὶ τηὶρθς θ6 ργφίστγίδηβ, απὰ ἴο ]] οὗ 
πο τ Π ΠΑΓΥῪ Δ Π1γ5 οτα ἐἈΠΊ} 18. Απὰ ἢρ ςἰΐρᾳ 
(τς. Τυθο. 4, 156. Αὐἴὴᾶ οὐὐἱπεὶ τοίη ῦτα πὲ} 18 6886 
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ἀποιηΐ, αὐ αὐἱάθπι ἰΐα ρεγυαηίατγ ἀρίδ, αἵ, 81 υϑὺ8 
ἔοτγοῖ, 40] 6 ο 8 ΟὨθγθ.9, ΘΧρΡΟΟ 5 ΔΓΠῚ18, αἴ ΠΟΘΙ ΌΓΙ5, 
Ῥυρηδγα ροβϑβῖηϊ. Βαϊ (Πδὲ Δ πη18 οὐ ΒοτοΓ οχρ δηδίίοη 
Οἢ ἃ ρῥγηορ]6 ΜΓ ἢ 1 8}4}} πον βίαῖθ. 11 85 θδθθῃ 
{πΠουρῆς (Δηά ποῖ ψηῃοι Γθα80η), ὈῪ βοίὴδ διϊηθηΐ 
(οιηπηοπίδίογβ, {παῖ (Π6 ΑΡροϑβίϊθ ἤθσα τπηϑδηΐ ΟἿΪυ ἴο 
ι.88 τὰ ὅπλα ἴῃ 18 ὈΓΙΠΊΔΓΥ 5686 ἴογ (ἢδ ἐπδέγεπιομέα 
αυογαπη τ ΠΙ8[6 γῖο δ φυϊὰ ἢ; 88 ἴῃ νϑσγ. 19. δοῦλα τῇ 
δικαιοσύνῃ. Ιη ἴδλοϊ, (ἢ19 νογά, ψ ἢ] οἢ 48, θαγοηα 
[ὩΘΆΒΌΓΘ, ροΙΡΙ οχοα ἢ Εἰγνπηοϊορ 818 (866 ΓΘ ΠΏΘΡ. 
Ειγπι.), 185 ἀδγινοά ἔγομη ἕπομαι, ἐο τυογῖ, ἀπά ΠΡΡΙν 
βίρση!ῆδδ βοπηθίῃίηρσ ψογκοα νι], ἃ ἐοοΐ ; οὗ νῇῃιςῇ 
86η86 {ἢ 6Γ6 ΔΓΘ ΘΧΘΠΊΡΙ68 ἰη Ηδτοάοί. 7, 95. δηὰ 9, 
121. Ἡρογοάϊδη ἢ, 11., δῃᾷ οἰβϑογῆθγσθ. Τῃὸ ἴιίη 
ἑηϑίγμηιοπέμηι Δα τη15 οὗ ἃ 516|}}Γ Ἔχρ δηδίίοη. Αηά 
80 ἴΠ6 ΗρΌ. "δ, ΨὨΙΟἢ 15 υϑοα ἴῃ 4}} (ἢ6 ἰδ 46 οὗ 
ὅπλον ΟΥ Ά ηδίΓυπιοηίΐθπ, ΟΓ ἴοο], σοπ685 ἔγοιῃ ΓΤ, ἔο 
αοοογιρί δῇ : αἰ8ὸ {πὸ [,διη ἀγπια, ἴτοπι αγηιμηι, πὰ 
{παῖ ἔγοιῃη ἄρω, αρέο, ΡτΟΡΘΣΙ͂Υ δίσηϊῆθβ ψν δὶ 15 αἀαρέεά 
(0 ἐδδ ρωγροδε οὗ ἜΕΡΟΠΒ ΕἸΠΚ ΔΏΥ (Πϊηρ. 

Παριστ. 5Β' ΤΩΡ ῚΥ βρη ῆεβ ἐγααίέε. 
18. ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ Θεῷ, ““ γίε]α γοιυΓ- 

βοῖνοβ ψ ΠΟΥ ὑπίο (Σοά ; Ὀγίηρ 411 γΟῸ πηθθ 6 Γ8, 
8ἃπἀ ὄονθῇ {ῃ6 ἀ651Γ68 οὗ γοῦγ ἢδασί ᾿πίο ορϑήϊθησα ἴο 
ἢ18 Ψ1}}." ΑΚ ἴο {Π6 ορ!ηΐοη οὗ Μαῖτιβ δηὰ Πογίϊηρ, 
{παι 1Π6 ΑΡοβεῖθ' ἢὰ8 δὴ δἰ] υἰϑίοῃ ἕο ἃ ψὲ}}] Κηονῃ 
ατοοῖκ δηα οιηδη οἰὐϑίοιῃ, ἢ 566Π)8 ιἰοΥῖνγ τἢ- 
[ουημάεα, ΤΤΠΘΓΘ 15 ἸΠΟΓΘῈ ΡΓΟΌΔΡΙΗΥ ἴῃ {παι οἵ ΙΓ 

π Απὰ δεγὰ ἴ ἴᾶνα δὴ ορρογία  Υ οὐ τϑργονηρ δποί ΠῈΓ ΟΥ̓Κ. 
εἰψπιοί. ἴῃ (Πΐδ νΘΓῪ ννογὰ ἐουΐ, ἴ(ῃ6 ἀεγίναϊοη8 ρσίνθη οὗἩἉ ννυῃΐοβ δγὲ 
ΔὈϑΟΪ ἴεν απὲΐδ; ὩΔῪ ανθη ἴῃ ρτεδῖ Αγβίαγσουβ Αηιὶ-ο  ϑοη δ η08 
.:45 ῃοῖ ὈδΕΠ δοιιαπηθα ἴο τηᾶκα ἰΐ οορῃαία Ψ}Ὦ ἑα ὶ, ἐοὶ!, ἀπά ἐοὶϊ, 
δηά ἀεγίνο ἰἰ ἔγοπῃ ἴἢ6 Αηρο-ϑαχοη τ δὴ, ἐο ἐξ ἂρ; ἷ. 6. δοπιθ- 
τϊηρ ἐἐβεαά ρ ἴο ννογκ ψῖῖπα]. Βαῖ ([ιΐ8 τῦ}}} ποΐ ΔΡΡΙΥ ἰο ἃ ςραάε, 
ἃ ἰουεγ, δὰ ὨυπΊΈΓΟυ 8 ΟἴΠῈΓ ἴοοΐδ.Ό. ΤΉ ρστεδῖ πηϑη 15 μία]. ὑρμοὴ 
[86 ψτοηρ δοεηῖ. [{|8, 1 Ὀοϊΐενε, ἀεγῖνε ἤσουν ἴῃς αοςοΚ τληρὰν 
 οδέν ας: οΓ ΑὨρ. δ6χ. τδεόξϑη (ἤθησα οὐγ ἴπρ), θοΙἢ 5 ρηϊ γί πρ; 
αϑετα, ορεγατὶ, ἐο οὐκ; δηὰ ἴῖ ἰδ, Κα τῆηϑδὴγ ἀοιμὶς δὰ Αηρὶο- 
Θάχου πουῃδ, ἔογιηθὰ Ὦγ δααϊΐηρ οἱ, ἃ9 Ζπμαΐί, (1. 6. 8η8-ε].) ἤτοι 
ΒΏΘΚΟΗ, 0 ογαυέ, Δηὰ 8ῃ δυπάγειἑ οἰἰεγθ. ΤῊϊ8 ἰὰ 6 τληρ-εὶ, οΥ 
τεοξεὶ, δουῃηδί ῃηρ (0 "γος ΟΥ δοσοιρ 88 δηγιῃΐηρ νυ 8] : νι ὶο ἢ 
Ὑ}}}} ΔΡΡΙΥ ἴο ἴοοἶδ οὗ δυδεγ Κη, Ὀοϊἢ ἱπ ἃ Ὠαΐιγαὶ διὰ ποία ρδοσίολὶ 
8β6ῃδα. 
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δηἀ .ζ48Ρ18, (η΄ ἢ6 ᾿85 γοίδβγθῃσθ ἰο νἱ]οί! 18 ΠΟ 86- 
ογδίβα ἴο ὅοα, Ὀείηρ ἰδ ἴο {Πς 4|1Ὧγ δη δἰαϊῃ. Δπά 
45Ρ18 σοι μᾶΓ68 19, 1. 

13, ὡς ἐκ νεκρῶν ϑώντας. ΑἩἡ [ΙἸάϊοῃ), ἃ5 ΚΟρρθ 
ΒΆΥ.8, [ὉΓ αἷς πρὶν μὲν νεκροὺς, νῦν δὲ ϑώντας. Απή ἃ 
ΤΟΙΈΓΒ [0 νοῦ. 4. δῃὰ Ἐρῆ. 2, 1 ἃ δ. (οἱ. 2, 18. 
ΤῊ 56 η56 15 00 τηδηϊΐδϑῦ ἴο ῃ664 φηϊαγρίης οὐ; δὰϊ 
Ι τπηιιϑῖ οὔβογνο {δι [ἢ 6 ἸάἸοτ 18 ποΐ σοηῆηρά ἴο {8 
ϑουρίαγα!, θὰ  οσσυγβ ϑοπΊθίη68 ἴῃ 1ῃ6 (Ἰαβδβίςαδὶ 
ὙΓΙΓοΓ8, Α,8 {1πΠ6 (οπηπηδηίδίογβ δά άιςα ΠΟ ΘΧΔΠΊρΡ]6, 
τ[ἢ6 [ὉΠ] ον ρ᾽ ΠΥ Ὀ6 δοςσθρίαθ]α. ϑορῇ. ΡΙ[}}}. 644. 
ἐξ “Αδου θανὼν πρὸς φώς ἀνελθεῖν. 
ι 5 ΠρῖΥ τοπιαγκοά Ὀγ Κορρο, (δαὶ δικαιοσύνῃ, 

8ἃ8 Ορροββα ἴο ἀδικίᾳ (νΝὨϊοἢ 5] ση 1685 νίοα οὗἁἨ δνϑῦγ 
Κιηα) ἀδηοΐεβ ὄνϑγν δογί οἵ νἰγίυθ, ψηλίανοσ 15 αρ- 
γγουθά μπίο Οοά, ἮΝ {Π6 ΗφΡ. ΠΡῚΝ. 

14. ἁμαρτία γὰρ ὑμκῶν οὐ κυριεύσει" οὐ γὰρ, ἄτα. 
ΤΠΕΓΘ 15 Βοπγιοί ηρ' Δογαρί 1) {Π}18 ϑθηΐθηςο, πα 1Π6 
ἴνο ρᾶγίβ ἀο ποΐ 866π) ίο ν6}} διηδὶσϑηδίθβ. Ηθῆσθ 
Κορρθ σοῃϑβίἀθγβ δηά ροϊηίβ {6 πὶ 88 βθρᾶγαίθ δηὰ 
ἰηἀεροηάρηϊξ βοηΐθηςοβ, (ἢ6 ἔογηηοῦ Ὀ6] οηρστηρ ἴο Ψἢδὶ 
Ρτγεςβάθα, {Π|π Ἰαιοῦ ἴο ψῆῃδί [Ὁ] ονν8. 18 γθδβοη8, 
ΠΟΥ ΟΝΘΓΙ, ΔΡΡΘᾺΓ 0 τη6 80 Π{{|6 σοην!ποίηρ, {Π8ὲ 1 
8Π4}} οὶ ασίαι!! ἰῃθη. ΤΠ αδγωρέηεδα 5668. ἴο 
ΔΓΪΒ6, 88 οἶἴΐθη, ἔγοτη ἃ βοηΐθησα οἠητίοα, ἴο ψῆϊοῇ 
θοίἢ (Π6 γαρ᾽β τεΐεσ, Οὐ 8. δηά δοἢ ηρ. ἤΘΓΘ 
ΒρθδκΚ ΙΏΟΓΘ ἴο {Π6 ρυγροβα (δὴ δὴν οἵποσ οἵ ΟἿΣ 
( οιμιηθηίΐαίοτβ. Βαΐ, δον 41}, [η6 βχροβιεοη Ὀγουρῃς 
[οὐνναγά Ὀγ (ἢ γυ8. δηά 1η6 τρεῖς (οι πη δίοΟ ΓΒ 866 ΠῚ8 
{ῃ6 πηοϑῖ ΟΓΙὮΥ ΟἹ δάορίίοη. ΤὭΘΟΡὮΥ]., ἔογ ἰη- 
δίδηςσθ, ΠΟΘ ΓΕΟΟρΡΉΪΖ68 8 απϑ06 ἰο α ἀἰθηιΏ : 4. ἃ, 
“ Βυΐ ον οδῃ ψὸ οἴἶβοι (ἢ15 βιιθάυδὶ! οὗ βῖη, δῃὰ 
Βα Κα οὔ 1185 ΤΥΤΔΏηΥ, ὅς.» Τὸ ψῃὶοῖῆ {Π6 δῆϑννοῦ 
“18: 1 4Ἃο ποῖ ΘΧδογῖ γοιῖ! ἸΏ νϑῖῃ : ΠΥ Γ ἴδασ; [ογ 1 
γοῦ 86 ηοΐ νδηϊηρ [0 γουτβοῖνεβ, [Π6 5ρί γζ8] 8148 
ΡΓγομλἰδθα ἴο γου, 88 [41 1} 6 ΊΘν  γβ, 5Π4} Π6]Ρ γουτ 
10 Π γι 1168. δΊη 8411] ποέ ἴανθ ἀοιηῃίοη ΟΥ̓ ῸΓ γου. 
Νά νοσ ἔδαγ, 1 840; [ὉΓ γοῦ ἃγθ ποΐ υπάθγ 1Π6 ἰαν, 
δυΐ υὑπάογ σγάσο." Απάᾶ ΤΠοορἢΥ]. σοηο] 468 {Π6 
Ῥϑιαρῦγαβο ἢ (ἢ6 [ὉΠ ηρ ον 8: “ Υοιυ ἃγα ηοΐ 



δδῷ ΚΟΜΑΝΒ, (ΗΑΡ. νΥἹ.- 

ὩΠΟΘΓ 8 ἰανν, κα (Π6 Μοβϑδῖς, ψ ῃῖςἢ οη]οϊηοὰ τῆ δὲ 
Ψ88 ἰο 6 ἄοῃο, Ρυΐ σοπίτιθυίοα ποίῃϊηρ ἴο [18 8α- 
σοΟΠΊΡ 5ῃπηθηΐ, ψ Οἢ ΟὨΪΥ οτγάσγοά, Ὀυὲ ρᾶνθ Ὧο 
Ποῖρ: τ1Π6 στᾶσθ ψΒΙοἢ ἔοιβρανθ γΟῸΓ ἔὐγηον ἰγ8η5- 
τ β8: 08 18 ὙΟΌΓ 86 ΓΙ ἀρϑίηβί ἐαΐαγα ΟὨ68.᾽ἢ 

Κυριεύσει. ϑοποοῖίρ. {ΠΠππ|δίταίθ8. {18 ἔγοπι Ψψαϊκυὲ 
ἈΌΡΘΗΙ, ἴοϊ. 7γῷ2, 8. Θυβηάο ἤοιηο ἀοιῃηϊηδίυγ σοποιὶ- 
ΡΙϑαεθηςε 5.85, ἰχσης αυοαι6 ἀοιη!ηδγὶ ροϊοβί 1η 84- 
ΝΘΓΘΑΓΙΟΒ 81.108. δῪ΄᾽ νβΘΙῸ ΠΟΠΟῺῸΡ βοθη185. ἀομηϊηδίυς 
1ρΡ31, Δάνοσβαγι: χυοαὰθ 6]8 ἢ Ἰρ80πὶ ἀοιῃϊηΐπὶ 6χ- 
Θγοθηΐί. 

Τῆδ οχρτγθϑβίοη ὑπὸ νόμον εἶναι 18 ΌὉΥ οὐ δε8ὲ (οπ- 
τη θηΐϊδίογβ δχρί δ η64 ““ἴο ὃ6 ἐπ δίαίμ 6615," δηὰ «530 ἴο 
μ6 θοιπά ογ ΟὈ]ρ64 ἴο {Π8 1π]ηςιοη8 οἵ (η68 Μοϑβαῖς 
αν. [11 8, ἤοψανοσγ, {πΠ6 οριηίοη οὗ Μδοκη., (διρ- 
Ζον, 8ηα )οήάν,, (δέ ὈΥ νομ.. 15 πιθαηΐ ἰᾶνν ἐξ σοηογαί. 
Απά (δγρζΖον. [Ὧγ8 ἄονῃ τἢς6 [Ὁ] ον 85 {Π 6 ἴογοθ 
οὗ (ἢ6 Ἔχργθβϑίοηῃ. “18ῖ, Νοῇ ομβίοαϊτ!, ποθὴ οοῦ- 
οἰ αϊ 8} Ιμὸρο Μογὰϊ! ἂς (δε πηοηϊαὶ. Ομ]. 8, 28, 
Φυρυπὶ ᾳυοά ἔδιγι ποαυϊῖ, σογνιςιῦ8 ΠΟ ᾿προηϊ. 
Αοἰϑ 156,10. 4άϊγ, Νοη Ἄσορὶ πες προ ὶ}ϊ τισι ἀὸ, δά 
ργεϑβϑίαδπάυπι ρογίθοςὰ οὐηηΐδ ὈΓΟΡΓΙΪ5 ν γΡῈ15, 4088 Ια χ 
Ροβίυ]αι. Βοιῃ 8, 4. (ἃ]. ὅ,18. ϑάϊγ, Νοῃ τηδ]6- 
αἰοιοηϊ ϑυῦ6856, 4πΔ ἰοχ 118 πη 8ἴΓ, 401 ὨΟῊ 
οὐποία ἰορἷ8 οἰῆοϊα οχδοίὸ βογνδηῖ. οι. 8, 14---16. 
ΟἍ]. 8, 18. Αμπά ἰμογθ 18 πηιιοἢ 0501 6 ἴῃ [ἢ6 Γ6- 
ΑΚ οἵ Ποάάν., [δὲ (ῃς Μίοβαῖς ἂν τ Ὀδ6 ρατγίϊ- 
οὐ] ἀγ]γῪ ᾿πίθηάαά ; δητὶ [Π6 Ργορυοῖυ οὐἁἩ νῇδί 18 ἤθγ 
βαι, νἤθη σοηϑιἀογρά :ἢ τοΐθγοηῃςθ ἴο ἐῤζαΐξ, 15 11}8- 
ἰταϊθὰ Ὀγ {6 αἰβοοιμβα οἵ {ῃ6 Αροβι[6 ἴῃ (δα 7εἢ 
ΟΠπαρίογ: Ὀυϊ [Ὁ ΠΙΔΥ ΝΘΓῪ Ψ6]} ἱπιρὶν (Πδὺ ᾿γ6 ἃγβ 
Ὠοΐ 80 ὑῃ66Γ. ΔηΥ ἰὰ ἃ8 ἴο 6 υἱοὶ σοηάἀοιηηῃοά 
ἴον ψδηΐ οὗ ἃ ἰδρὰϊ, (δι 18, 8 ρου ρος τ δουβη688." 

ΙΪῃ τΠ6 δηςίῃοίρα! οἷαιι8ε ὑπὸ χάριν [ἤ6Γ6 ἰ5 γϑ- 
ἔδγθῃςβ ΟἿΪΥ ἰο {Π6 ἐπ δέαέις ἰερσὶβ (ηοἱ ἴο {π6 Ὀοίηρ; 
δομπά οὐ ΟὈ]ροα ἴο 1058 1} ΠΟ. ]ΟΠ8) : 4. ὦ, ““γ8 δγρ 
ἴῃ ϑίαϊαι ανδηροὶ!." Βγ χάριν 18 τηρϑδηὲ ἴΠ6 ἼΕ σα 

15. τι οὖν ; ἁμαρτήσομεν, ὅτι--- χάριν, “ς  αξ (δ ἢ 
80.4}} ψγ6, ΟΥΓ πίαψ Ν'ΒξἮ 810, Ὀθοδι.86," ὅθ. ΗἨδγ ἀρβϑίη 
(45 ΤΒοορὮΥ]. ἀπά Κορρα βιιρρθβι) [88 Αροβίίε τ - 



ΚΟΜΑΝϑ8, ΟΗᾺΑΡ. ΥἹἱ. δὅϑ 

ἴΏΟνΘ8 8 Βυρροβοά ἀουδί, ννῃϊοῖ προς θ6 ρεηογαίοα 
ἴῃ {Π6 τηΐη 8 οὗ δν}] πο] 1864 ρΟΓΒΟΏ8, ἔτοπι {818 1106- 
ΠΝ οἔἉ ([εἸϑεϊδηβ τοι [8 ἰβύγοιβ οὗ ἴῃ Μοβδὶς 
Δ. 
ΤΠ τοδάϊηρ ἁμαρτήσωμεν, Ψ᾽ὨΙΟἢ 18 σΟΠΒΙΔοΓοα ὈγῪ 

τ] οβρδρῇ 88 δἰπχοϑί βεα] [ῃ δ ΠΥ ἴο (ἢ Θχίιδ!ὶ 
ΟἼΘ, ΔΡΡΘΔΓΒ ἴο Π)6 ἃ ΠΏ6Γ6 1088. ΤΏ [ὈΓΠΊΘΓ 18 ἃ 
ῬΟΡ ΪΑΓ ἂν οἵ Ἔχργθϑβίηρ {Π6 Ἰαϊίογ. ΒγῪ δ᾽η 18 ἤθγθ 
τηρᾶηΐ ἰηἰοηςοηδὶ, ἐδ] ρον δίθ, δηα Δ] οὐγϑα βίη. 

Ηδθτα {6 Αροβί6 γϑρ ]θ5 ὈΥ [ἢ6 βίτοης πορϑίϊνα 
μὴ γένοιτο, ἴο ΨψἬϊοἢ ΒοΒθηπι. 8.10] η8 ΒῪ ΨΔΥ οἵἉ ρᾶ- 
ΓΑΡὮΓΔΒΘ : ““ ΕῸΓ {Π8 ΠΟΟΘΒϑΥ οὗ, δηα ΟΡ] βαίίοη ἴο, 
ἀυγ τγοτηδίῃ8. δ ουσῃ {6 ρῥγοοΐβ 8πα δγρυπηθηΐβ 
να. ὙΠΟ πιΔῪ δ6 ἀράμποορα ἔτοπὶ σοτητηδη48, 
(Πγϑδίβ, ρυ ἰϑῃτηθηΐθ, ὩΔῪ δνθῃ ἔγοΟΠ ῬΓΟΠΊ865 δηά 
βοπθῆϊβ. - Ατρυμηθηΐβ οἱ {6 ἰαϑὲ Κιπὰ πάνθ τηοϑί 
εἤεοί ἴῃ ϑναυιηρ [Π6 πη! η 8 οὗ πιθη.᾿" 

γ᾽ εί8. ἢδ5 ἤδγα ἴῃ [Ὁ] οντηρ' πηδδίογσ ορϑαγνδίοηβ 
Οἢ ἴδ Βυ}]6οἰ οὐ βϑαϊναίίοῃ ὈῪ βῦᾶςθ. “" ΕἸθυὶ αιιϊάδπι 
Ροίαϑβί, υὐ ΗΒ, φαΐ ρβίγαπη θοηυπι οἱ ἰθηθπι ἢδθαί, 
6}08 ᾿πἀυ]σοη!α ἤδὺ ΒΘΡΏΉΙΟΥ δὲ βθουγοῦ : οὰπὶ ρϑίοσ 
ΠΊΟΓΟΒῈΒ δ βανϑγι8 Βἰ απὶ τηθίιϊ ΔἸ δ ΟΠ 15 1 οὔοῖο 
σοηζηθδῖ. [ἃ σοτηραγδίιμ ϑβί ουπὶ ἰεθ6, αᾳὰ Πδυπὰ 
αὖ Βανθγαπὶ 0 ἀ!ς6π τορτγθϑοηίδῖ, οἵ ουτ Ενδηρο]ϊο, 
αυοά ρτγαδηι οἵ Βυπ!δίαπ Π)6ἱ οχίοὶ . Ηοο νοσο 
4ρυά φαιοβ Ἰυάϊοοθ8 Επνϑηρε!!ο οὔθββα ἤοῃ ἐθδθεοῖ, 
ὑωρῃ Θη1ηῚ ἀδβρογδιὰ πγ8}}}8 δι: ορογίθξ, χυθιη θοηϊ88 

ΟἸΪΩ: τηδἰπη γα , ἀρθη οὐδογνδηάιῃ), 81 ἀοο- 
{τἰηὴ4 ἀ6 βανϑεϊίαϊς 1)61] 5}: ΠῚ0 10Γ6 ρθη ροίεοϑι 
Ὀοηο5 ἴῃ οἷποϊο γί} ΓΘ, Ποη ἰΔηΊ 6 ΡΟ5886 14]08 Γ6- 
ἀυσογρ δί4ι6 Θπθηάδγθ, ουΠῈ 608 ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΟ δα ἀ68- 
ἐαθμανίς δαϊραί. Οὐδῆι8 ΘΕΓΡῸ Ὠυτηδημτη Δ] 16γ δὰ 
οἠδη ἴγυραιῃ οἵ δ] θη ΠΔ(ΙοΠδτὴ ἰηνη8 Ὁ] ποη ρμοίεζγϑῖ, 

ΠΪ81 θοηίίαία, οἵ 8ρ6 νϑῃϊξβθ ϑῖνθ ἀμνηστίᾳ ΟἸΠθῈ8 
Ῥϑοοσδίοσιθι8 ἰδοεΐα.᾽" 

16. αὐκ οἴδᾳτε ὅτι ᾧ ---- ὑπακούετε; [{ 18 δοιιέε] Υ οὗὔ- 
βουνοά ὃὈγ (ῃγυβοβί., (ἢδι (η6 Αροϑβέϊβ ἔτη (Π6 8ιὉ- 
7θςι ἔτοπῃ ργοβιδίτοη (μὴ γένοιτο) [ο δἀπχοηϊίοη. Ηδ6 
Θν ἀθ ΠΥ σΟηϑί 6 Γ5 οὐκ οἴδατε ἃ8 ἃ “ογπιμία ραγω- 
ποέϊοα ; Δ 56 ἢ} 1 ζ7,ΘΠΏΘΓΑΙΙΥ 8; (πουρ 10 δάπη5 οὗ 



δδ4, ἈΟΜΑΝβ8, (ἩΔΑΡ. ΥἹ. 

θοίηνρ νΑγ ΟἸΙΒΥ ΓΘΠαοΓρα; 88 “ ψὲ ομρὴξ ἐο Κηοιυῦ, οΥ 
γε οσδηῃοί, ογ οὐρῇί ποῖ ἴο θ6 ᾿Ἰρῃογαπι." ΤὍΠ6 ρ]οββ 
οὔ Κορρα δηά οβθῃῃ). “" σοῃοθαϊε 8 1ρ8]," ψΔΠ66Γ5 
ἴοο ἴΓ. 
Τα βοπεπηθηΐ πηθϑηΐ (0 6 ᾿πουϊοαιαα 15 1Π8 1410 

ἄονψη ὈΥ Κορρθ. ““ ἴῃ ἃ ι᾿ποϑΐ 886 δηά τηϊβογαῦ]θ 
Ὀοπάδρα 18 6 οἰ ά ψἢο ᾿ηἀυ]ραδ ᾿ἢ βἰη : ψθογθαβ ἢ 
Μ ΠΟ 18 ορβαϊεπὲ υπΐίο Οοά, δουρὶ ἢ6 ΏΔΥ, ἰῃ 8 
σογίδϊη 86η86, Ὀ6 (4164 δοῦλος, Ἵ ἢδ6 ΠΔΥῪ 6 5341ἀ ἴο 
ΘΏΊΟΥ ἃ [ΔΓ τηογα ᾿ἴθθγὰ] δηὰ ἢδρρίθγ σοῃάϊοη.᾽ 
ΤῊΘ ρΡἢγΓα86 παριστ. ἑαυτὸν δοῦλον εἰς ὑπακοὴν τινι ΚΟρρΘ 
Ἔχρ δίηβ, “ ἀθ  ν  Γ Ομ θβοϑὶ Γ Ρ ἴο ἀποίῃϑγ, 80 88 Ψ ΠΟΥ 
ἴο ἀερϑηά ὑροη ἢ 15 Ψ1]},᾽᾽ 1. 6. ὑπακούειν: δηὰ ὦ ὑκα- 
κούετε ἢ6 σΟη81 16 Γ8 88 Γεαιιηάδης. Βυΐ ἰο {Πἰ5 1 οδη- 
ποί 4886 ηΐ. [{18 ΒΌ ΓΟ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ (0 (Π6 οοιηρἰοίίοη οἷ 
{Π6 Δη{1Π 6518, Δηἀ ρεγῃρ8 οὗ [ἢ βοηςπηθηΐ." 

Οὐ {Π6 ράᾶγίῖς 68 ἥτοι.--- 866 5.9}. [85χ. Αἱ ἁμαρ- 
τίας τηυδί Ὀ6 ΒυρΡ]16« δούλους, ᾿ 

16. εἰς θάνατον --- δικαιοσύνην; [1 σδΔῃ ὈΥ͂ ΠΟ Ππιοδη5 
ἀρῖθθ ΨΙ {Π086 οΓΙ68 (48 Κορρα δηὰ (γι 6β080ῃ) 
Ψ ΠΟ τγο]οοῖ [Π6 οΓά5 εἰς θάνατον ἃ8 ἃ ρ'οββ.6 ΤΠδ δὺυ- 
(ποτ εἶθ 8 ΤῸΓ {Π6ῚΓ ΟΠ 88 οἢ ἃγα νΘΥῪ ἔδνν ἀπά Ἔχορ 
ΠΟΏΔΌΪΕ : δηὰ (ἢ6 586ῆ86 [ἤ6η66 ΔΓΙΒΙηρ 15 ΝΘΓῪ Πατεῆ, 
ΤῊ ΠΟΙ ΠΟ τγαϑήϊηρ 18 ἀοίθης αὶ ὈΥ 41} {Π6 Μ55. 
Ὀυῖ ἔιρο, 4|} [ἢ6 δῃσιθηΐ νϑγβδιοηβ, δηὰ {Π6 Εδίδοῦϑ. 
ΟἸὨἸγγϑβοβί. νυ θηῖν γοδα ἢ ψογα8---δ6ὸ ἢ Ἔσοο]- 
Ιοηΐ οχρίδηδίϊοῃ οἵ (6 βθη8β6 οἵ [ἢ νϑσβθὲ.0. Τῇῆδνα 
ΔΙΘΉΓἢ6818, ἴ00, 15 ἃ ργοοῖ οὗ 118 σου 6688 : (Ποὺ 
ἮΝ ποῖ ἀΘ ΠΥ [Πδΐ ρϑγθη ἢ 6568 ΔΓΘ βοιη Π|68 ἰπῖγο- 

π ΘΠ, αν (0 ΜΙ οἢ ἀγα {Π6 [Ὁ]]Οννηρ;, δα ἀυοεὰ ὈΥ Οάγρζον δηΐ 
Κορρε. Ριιῆο 868 «. τῇ γὰρ ὄντι μόνος ἐλεύθερος, ὁ μόνῳ Θεῷ 
χρώμενος ἡγεμόνι. Αῃὰ 872 Α. οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων, παρ᾽ οἷς 
μὲν ἂν ὀργὴ καὶ ἐπιθυμία, ἣ τι ἄλλο πάθος, ἣ καὶ ἐπίβονλος κακία 
δυναστεύσῃ, πάντως εἶσι δοῦλοι. Ὅσοι δὲ μετὰ νόμον θῶσιν, ἐλεύ- 
θεροι. ΓΙ. ϑοιηη. ϑςὶρ. 9. Εογυπ) δηϊηγὶ, αυἱ 86 σογρογὶβ τοϊυρίαιϊ- 
νι ἰγϑαϊἀεγυηῖ, εογυϊηαια 4088] 86 π)ϊπἰδῖγοβ ρπθυυεγυηϊ, ᾿πηρυ]βι- 
ηυς ᾿Ἰἰδἱἀΐηυατα νοϊυρίαιϊιι8 οὐδαϊοηινπ) Ὠδογιτι οἴ Ποτηϊηυη) γα 
νἱοϊατυηῖ. 50 8 ΨψΦεν δῃ Τγδοῖ οἰϊοά Ὀγ Κορρε: Ουοχηοάο ϑεγνίδηλ 
ογοαιοσὶ πηθο, ἄπ αλ δυο σαρίϊνι! ἴθ ΟΥ σΟΥΓΓΕΟΡίΟΩ6 Ὠδίυγα!, βοῦ- 
ψυϑα08 δυπ|ὶ ΘΟΠΟῸΡἰϑοθΏ[185 Ὡ]εῖδ. ΠΟ 648 ο. ὁ ἀναγραφεὶς τοῦ 
πάθους δοῦλος. ΟΙΠΕΣΙ ΘΧΔΙΠΊρΡΙ68 ΠΙΔΥ ὃ6 86 ἰῃ Ἐοδθμ). δά 
Αἀαμιὶ Οὔθ8. 



ὮΞῸΣΝ δὲ 

ΚΟΜΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΥνἹ. δδὅ 

ἀυοσοὰ ὈΥ {Π6 ΠΙὈγΑγΙ ; γαῖ ἐπι 848 86] ἄοῃ Ὀδθη ἀοῃβ 
ἴη δι. Ρ0}5 νυ ηρσβ, ψ ὨΙοἢ ἀγα οἵ ΠΘΙβ6 ᾽ν 68 Δ] πιοϑὲ 
ονοτ]οδάρα νι ἰῃθιη. | 

Βν θάνατον 18 τηθδηΐ (48 οἰζ6η) {Π|6 ΤΠ} ΒΘΤῪ ΓΟΒΌΪΠΙ Ηρ; 
ἔγοιη βίη, οί ἴῃ {ἢ18 ψουῦ]α δηά ἴἢ {6 ποχί; δηά ἢ 
δικαιοσύνη ἰ5, 1 τῃ1ηΚ, ἴο Ὀ6 υπηάδογδίοοα (ψ1} Ψαιβδὶ, 
δηά ψοχγβί.), }μδέϊβῥεαίΐοη. ΤῊ Δη 6818, ᾿ηἀ66ά, 
νοῦ ἃ βθϑιη 0 γϑημγα ἐϊίο, Ὀὰΐ }π15{1Π δ :ΊΟ 15 ρυΐ ἐπ 
ἐδ ρίαοο οΓ᾽ ἐξέ, Ὀδεδυβα 1{ 16848 ἰο 1Π{ 6 Δηα βα]ναίίοη. 
Απά ἴῃ {Π15 86ῃ86 [{ τηυϑῖ ἕνα θ6θη ἰδκβη Ὀγ ΟἾγυϑ., 
Ψῆο ψγ}68}} οΟὔβθγνθβ, (δὶ ἴΠ6 Αροβίϊ6, δίϊογ δλαπιΐησ 
τἢ6 πὶ ὈΥ τοπηηάϊηρ {Ποῖ οὗ {Π6 αἀἴϑργαοθ ᾿Ἰηνοίναοά ἴῃ 
βίαν γυ ἴο βίη, σέαγηιβ ἐξεῖν ἤδαν 5 ΌΥ τοργοβθηίηρ [6 
οοηδοηιθηδεδ οὗ Βι6) ΕΙΆΨΘΓῪ ς ἃΠἃ 4068 [ἢ]5 46] 1 ςδίο]γ, 
ὈΥ 8ο(τηρ Ὀαίογα {π6πὶ ἀμφοτέρων τὰ ἐπίχειρα, δις., 
7υϑιιϊβοδίίοη δηά ἀδϑί, πηθδηῖηρ, ὈΥ [16 ἰαἰῖοτ, ἀθδιῇ 
δἴθγῃαὶ. Ηδ δάάβ8, (πὶ ἴο ἔΐο86, οὐ (6 σοῃίγασΥ, 
ψἢο οὔ Οοά, 1υ8ι|ΠΠοδέοη, δηα ([Π6 Ὁ] 58:08 ψ ἢ] ἢ 
βρτίηρ τοι 11, Ψ1}1 6 ἐπ τὰ ἔπαθλα. 

17. χάρις δὲ τῷ Θεώ, ὅτι ἦτε δοῦύμοι τ. ἁ., Τῇ οοη- 
ὨΟΧίοη 15 ἰδιι8 Δ0]|Υ ἰγδοθὰ Ὀγ (Πγυβοβίομῃ. ““" Ηδνίῃηρ' 
ψογκοά ἀροη {Ποὶγ ἰδοϊϊηρσβ, θΟ(ἢ οὗἩ ποποὺῦ δηὰ ἴη- 
ἰαγϑϑί, (6 Δροβίϊα σϑῃί!ν του868 {ἢ 6ῖγ ΠῚ] ΠΟ ὮΥ 
τοι ηήϊηρ {Ποῖ οὗ [Π6 τοινγαβ ἴο 6 Ὀαοβίονθα, δηα 
τῆ6 βοιγοθ ἔσγοπη ψἤθησΘ {Π686 ἅτε ἰο ὃ6 ἀογίνορα, 
ὨΔΙΊΘΙΪΥ, ποί ἔγουυ ἤδη, θυΐ ΤΠ) ιν ἔανουν." Κορρα 
Τορϑγὰβ (ἢ6 ραββᾶρβα 5810] 88 ““ ἃ ἰγδηϑίθυτΙηρ οὗἁ 
ψηδί δὰ θ66η ἰδ ἀονῃ 88 ἃ ζϑῆδγαὶ ργοροβι[οη ἴο 
(η6 ρδγίουϊαγ οα86 οὗ [6 Βοπηδηϑ.᾽" 

Ιη {Π6 ἔογιηαϊα χάρις τῷ Θεῷ, ἔἶ6Γ 18 ἃ ϑ0 δι ΟΠ 
οἵ ἔστω, ““ ρταίϊα 511 60." [{18 841] ἰο Ὀ6 Οἰαδεϊοαϊ 
88 ψ6}} 48 Η 6] ηϊβ1ςὰ]. Βιϊΐ 1{ 18 ἔουηα ΟὨΪΥ ἴῃ οπ6 
ΟἸαβϑ8ϊς 4] ψυοσ, δηὰ {δ ἃ ἸδΔίογ Οὔ ; ϑιηθῖν, Αὐγίδῃ 
Ἐρίοϊ. 4, 4. (εἰϊοἀ Ὀγ ΒδρἢΕ]) τότε ἔγω ἡμάρτανον" νῦν 
δ᾽ οὔκετ᾽ χάρις τῷ Θεῷ, ἔγοιμ ψ ὨΟἢ Ῥαββϑαρθα 10 866Π18 
ἰπδι (ἢ6 ΡΒΠοβορἤθγ δὰ βόα ποίοη οἵ (Π6 (γί 8- 
εἰδη ἀοοίτίηθ οὗἩ Οο( 8 ργανθῃίηρ ρσῖᾶοθ. ΥὙεῖϊ ] 511.8- 
Ρϑοὶ ἰῃδὲ μα θογγοψϑά Ὀοίῃ (Π6 Ἔχργθϑϑίοῃ δηὰ {68 
βοηξηοηΐ ἔγοιι τἢ6 ΟἹ ᾿Γεβίδιηθηΐ: [ὉΓ, 848 1 δᾶνᾳ 
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βείογθ οὐϑογνοά, πα βϑϑβ ἰο ἧδνα διίίθδης νοεῖν ρο- 
τυροα (ἢ δοτγιρίαγθε. 

Ιη τ1Π6 ψογὰ 8 ὅτι ἦτε, χε. {Π6Γ6 185 8δῃ Ἰἀΐϊοπιὶ ψνῆϊο 
ἄἀθδργνθα διἐθηςίοη : ἴοσ, ἴῃ ἐμοῖσ [1618] δοοορίδίίοη, 
{Π6 γ γιο! ἃ ἃ δ686 τυνβιοἢ {π6 Αροβέϊα σου]ὰ ἢοΐ πιϑδῃ 
[0 ΘΧρΓθβΒ8. Νὸοῦ 18 116 αἰ συΐν ἴἰο 6 τεηρονοά ὈΥ 
ΘΧρ διηϊηρ ἦτε ““γὰ8 ἢᾶνα οδαδοά ἴο ὃὉ6,᾿ 85 ἀο65 Με- 
ποσί, 5, Υ ΠΙΟἢ 18 ἴ00 ΔΓΒΙΓΓΆΓΥ ; Ποὺ ΟΥ̓ υπήθυβίϑηα! 
ἃ μὲν, ψτἢ Β6ΖΆ δηὰ Ριβοδίογσ. Οὐτοί. ἤὭογε Ῥγορεγ 
ΓΟΩΔΓΩΒ ἴ 48 ἃ ΗφὈγαίδηι, ὈὉῪῚ ννῃϊοῦ {16 ργϑίθγιθ, 
“ἰῇ ἃ σου]ιποῖνα σορυϊδίϊνε, 15 ρυΐ ἔογ [Π6 ραγί!- 
εἰρίο ; 4. ἀ. ““ (Ὠδηκβ δε ἴο (οἀ {μᾶϊῖ, δείηρ οὔσὸ (ἢ 6 
δουνδηίβ,᾽, ἄς Βυΐί 1 δῃ γδι! δῦ πο 6 10 τορϑγὰ 
1 (ἢ ΚΟΡΒΘ) 88 8ῃ 1:αἰοίοαὶ σοπδίγιοιίοη, δυο 88 
Ρογρϑίυδιν οσουΐβ ἴἢ σοιῃηπίοη ἀϊβοουτθθ. Νοῦν ἃ 
ΟἸαβϑῖςδὶ δυΐῃοῦ ψουϊὰ πᾶν ψε θη, ὅτι πρὶν μὲν ὄντες 
δούλοι, νῦν δὲ, ἕο. [[{ τῃ6 νεγὸ δὲ φυργεσδεά ἴῃ. ἰγδῃ8- 
ἰδιίοη, βοιὴβ μαγεία τουδὶ 6 β0ρρ 164, 48 καίπερ, 
αἰξμοιισ ἢ, δῃὰ [6 νΘγῸ τὖδ6γ6 πιιδὲ ἤν Δ δἰ ἢ δ5|8. 
Ποβάγ. ἰπβοείϑ ὡλογϑακ; ΜἰἸοἢ σοπηθ8 ἴο τ σἢ [ἢ 6 
βᾶκῃηθ (ἰὴ. Ηδγο ΠΟΥ ΔΡΕῪ οἱ68 Μαῖί. 11, 26. 
ὅτι Μά ΗΝ ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκά- 
λυψας αὐτὰ νητίοις. 

17. ὑκηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας ε. ὃ. π. τ. ὃ. Οαὐτοῖ. δηά 
Κορρα οκχρί απ ἐκ καρδίας Ὡοη τί ἰΔηςὰπ) ΕΧΙΘΓΏΟ, 
86ιΪ ᾿Ιηἴγἃ ΔΠΪΠΙ ΓΘΟΘΒ8.Β, βἰηοογὰ ἤδο, οἱ βοῦο. [ὲ 
ΨΟΙΪα ἈρρΟᾶΓ ἰο Ὀ6 ἃ [,Αἰπ|8πὶ ἔῸγ δΣ απίπιο. Τῆς 
ΘΧρυρϑϑίοη 480 ὁσσιιγβ ἴῃ 1 ΤΊπι. 1, ὅ. 9. Τίιη. 4, ΦΦ. 
δηὰ ἀλοθε 12, 80. 

17, εἰς ὃν παρεδάβητε τύπον διδαγῆς. ΑἩ ἢγραῖϊίασο 
ἴον ὑπηκ. τύπῳ διδαχῆς εἰς ὃν, ἐκ . ϑϑό ἴῃ Οἰδίο ΡΒ. 
σδοῦ, 168. {πΠ6 οᾶηοη οὗ [6 τοϊδάνα ργοπουῃ αἰϊγδοῖ- 
ἴῃς 118 δηϊοοοάδηϊς ἴο [8 οὐ σᾶ86; 85ῖη Μαῖκ 6, 16. 
Αςεῖβ 421], 16. 1 (ον. 10, 16. 1 2Ζοῖ. 9, 25.. δπα ἴῃ (86 
ψ6}} Κπον ΊΓΡΊ δ “ ΓΌΘΩ αι βἰλίιο, νοϑέγα οδί.᾽ 
Ὑπακούειν ν]1ἢ εἰς ἴῃ (1}0 ρίαςα οὗἉ ὑκὺ τινι 15 Ὠοΐ ὑηΐγο- 
αυβηΐ, δα ΘΧΘΠΊΡ]68 ΔΥΘ ἤόγα ρίνεη ὈγΥ Κυρκθ. Εἰς 
ὃν παρεδόθητε (ατοί. δηὰ Κορρθ τϑιρᾶγᾷ), ἰς ίοσ ἅς παρε- 

, δά ὑμῖν; δ8 1. ἃ οι. 2, 21. ; δηὰ νεγὺβ8 ψῃϊοῖ 18 
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[η6 δοίΐνα σονϑγη ἐπα ἀδίϊνε, ἀγὸ ἰῃ ἐΠ6 ραδϑῖνό 5ο6 
ψΊ 4. Ποπληδίινο. ὅδ66 (6 ποίθ οἡ 8, . Ηοβ. 7, 
1.:. Τί διυπάφης ψῈ}} σοπβ} Μαΐε. ατ, στ. 

Τόπος διδαχῆν 18 γοράγαθα ΒΥ τ ΡΡει γνείθ. δηᾶ 
ΘΟ] Θυ8. 88 βιρηϊγ|ηρ᾽ Ω0 πποῖϑ ἔπη διδαχὴ, οὗ ψῃὶςΝ 
Ὑγ εἰ5. οἶἴ65, 88 Ἔχ ϑΏρ[68, δὰ 10}. Κ΄, Ρ.16. καὶ ἦν αὐτώ 
τῆς παιδεύσεως ὃ τύπος τοιοῦτος" ὃς 23, ἕφψεκα τοῦ σαφέσ- 
τερον γενέσθαι τὸν τύπον τῆς διδασκαλίας. Αηά δΟΒΙΘι.5.; 
ἴῃ ἢν [,6χ. 1, 1178., εἶο5 Ευερ. Ρῆφη. 1147. Υοῖ 
ἔἤογο 15, 1 ἘΠΊ ηΚ, δὴ αἐέμοίοη [0 {π80 56η586 οἵ τύπος ὈΥ 
ψὨοἢ ἰς ἀοποῖθβ ἃ ρηοέοέψ,ο, οποηρίαν, ΟΥ πιοάοί, 
ἔγοιη ψῃ]οἢ σσρ θ8 τηΔΥ Ὀ6 [ΚΘ ; 88 ἰὴ Ασοίβ 7, 44. 
ΗεΡ. 8,5. ϑοῖίπε Ηδὺ. ΓΞ Π. ΑΚ ἴο εἰι6 ριδέαρδον, 
᾿ σδῃηοὲ (48 ΤΉ ηυ8 ἀπ ΜδοΚῃ. βϑυρΡο86) 086 οδθ 
ἔδκϑη ἔγοιη Τομπαϊης (51}}} 1689 σῇ 18 ΠΏΡΙΥ, 48 Πο6- 
ὀγιάσε {πη Κ8, α ΟἠνϑέϊαΉ ρέϊαπον οὐ ἐδ ρεν), ἢοὺ 
ἔγροίη ρυϊηΐίηρ, υΐϊ τὰ 6  ἔγοπη ραϊπέϊησ, οὐ βὰς 
οἔδεν δγὶβ 88 γθαυΐε πο 6185. Κυρκο δηὰ Βοββημῃ). 
ἘΠ 1π|κ 1 9] 68 ἃ δέαπιρ, ἃ5 Δ] ἀ]ηρ ἰο ἢ ἀοςσί 6 
ὑθῖῖρ ΏρΓ ϑδθά οὐ {6 τηϊηά: δηά οΓ᾽ {Π8 86 η86 
ΘΡΆΟΕ δ γε ϑδενογαὶ (45915Ὰ] ΘΧΘΠΉΡ 68, 88 4}50 
δαειθίιγα! οηθ8. ΒΒυΐῖ Η'ὶ 18 ἔαι 1688 81 {80]6 (ὁ ἢ 6 
Ῥγθϑθηξ ρδβϑεσθ {παπὶ (8ξ ΟἿ6 δῦονβ τηθημοηρή, 
ψΠιοῖ, 1 ρηυδβῖ οὔϑετνθ, [8 Δθορίοε ΕΥ̓ ΟἸἤΓΥϑ. δηά τῇ6 
Οατοεκ (οιμεηεπίδίοτβ. 

18. ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, ἐδουλώϑητε 
τῇ δικαιοσύνῃ, ἰ. 6. ““ Βομὴρ ᾿ἰθαγαῖθα ἴσο (6 ἀ8- 
στδοθίι! βἰάνογυ οἵ βίη, γε ἤν Ὀδθη ἰγδηβίδισθα ἰοὸ 
δῆοίῃονγ, δηὰ Ὧγ τ ἀδγ πιδϑίου." Μδοίη. ([ΠῸπὶ 
ΗδιμθηἋ) {πη Κ8 ὑΠ6 ΓΟ 15 ὮΘΓΘ δὴ 8} 0810 ἴ0 πηδπι|- 
τἰβϑίοη, οὐ δι δησίρδίοη οἵ βἰδνθβ, ἴῃ 086 διηοηρ [ἢ 6 
Ἐοϊδη9. Βυῖ {πα ῃσϊίση Ιηνοῖνοβ δ Θχίσοηθ δὺ- 
διιρ ἐν : ἴῸγ 8ΌΓΟΙΥ ἴΠπ6 1061} δηα ϑδὲῃ σδηηοῦ θ6 3}0- 
Ροϑεά (ὁ τηδηυπιϊξ {ἢ 6]γῦ ϑαναβ  ἜΒΕΓΘ 8 γον 81 
αἰ] αβίοη το (6 ἐγαηδίον οὐἩ δίαυεε γθϑυ!ἰηρ ἴσοι οοη- 
αυβϑί, Ν ΨΏΘΙ {ΠΟῪ ψψογο ἔγοθα ΗΠ, ΟΓ γα βδά 
ἔγοπι, 41} ορθάϊθῃησθ ἴο οὔθ πιηαϑῖθρ, θυ: ψογα ἰοὸ 6 
{ΓΑΠΒίδιγοα ἴἰο δῃοίμοῦ. [1 πουδὲ ΠΊΟΓΒΟΝΘΥ ΟΌΒ6Γνο, 
τηαὶ (το 5 85 ἀἰοηθ βθθὴ (ἢ6 {{π6 σοηβίγυσδοη ΟΥ̓ 
1ἢῆ6. ρϑαβαρδ ; νἱΖ. {Πὰὲ ἐλευθερωθέντες 18. Βιϑροηάοι 

“ 
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ἔτοιῃ [86 ργοοθαϊηρ ἠκούσατε, Δηΐ {πὲ δὲ 15 ἃ Β!:ρ|6 
σορυΐαΔ. ΤΏυ8 ([ἢ6 βθηβ6 ψ}}}} θῈ : ““δηὰ {μδί ἔγεες 
τοιη,᾽᾽ ἄς.; ἃ βοηβ6 ψῇηῃιϊοῖ Μδςίκη. [2115 ἰηΐο ἰῃ ἢ18 
Ραγαρῆγδβς, 1 μὴ, ἡ μη ὈΥ δοοϊάδηΐ, βίπςα ἢἣθ ἀο68 
Ποῖ ἜΧΡΓΘΒΒΊ1 [ἢ ἢ!8 ἐεζέ. 

ΚΟομρα 8805 ἐδουλαΐθητε 5 [ῸΓ δούλοι εἶναι ὀφείλετε : 
ψ ϊοῆ, Πονανογ, ἰ5 Πα τη 138:}6 : (Πουρῇ [τη (ἢ 6 
Αροβιεῖβ ἀὲπές δὴ ἐηύδγεποθ, ἰῃδι α6 ἴῃ ν ἤανα Ὀδοοπια 
δογνδηΐβ (0 γὶρῃςθουβηε688, (ΠΕῪ βῃουϊά ἔο] ον 4}]} 118 
ἀϊοείϊαίοβ, δηὰ οὔϑυ 118 σοιημηδη(Ἃ48, ἃ8 {{Π|6 ἰγδηβίοιγοά 
βίανθ 88 Ὀοιιηά [0 ΟΌΘΥ ἰΐ8 ἢθνν τηδϑίθσ. Ὦγ. )οα- 
ἀτίάρα δά 45 ἴῃ ἢϊβ5 ραγαρῆγαβθ, “" δηά θηδ]δϑά το ἰεδὰ 
8 [πὸ οὗ τγὶρῃίθδοιι8η655." Βαϊ 1[ἢ158 15 ψαηάογιηρ ἴοο 
ἴατ. [ἴῃ ἐδουλώθητε Ὦτ. Μδοκη. [88 ᾿η} 04] ο Ιου 5} Υ 
ἀδνιαιοα ἔγοπη οὖν σομηοη νϑγϑίοη, σοηαθιηρ τὲ 
“ Ὦανα Ὀδοοιῃθ [Π6 δέαυος οἵ γἱρ ἰθουβη655." ᾿Εδουλ. 
Ὑγ 85 ΤΊ ΘΓΟΙΥ υϑοα ἴον (ἢ6 864Κ6 οἵ [ἢ δῃ 6815; θυ 
1{Π6 δεηδ6 τηυϑί θ6 τηοαϊῆθα Ὀν οἰγουτηβίδησοβ. Οδε6- 
ἀΐϊδησα ἰο οὐ οσδηποῖ ργοροϑιὶν θ6 ἰογπιθα 8 δίανοννῳ, 
θυ ἃ δογυΐσο. “ΓΠΘΓΘ 15 δὴ δ] 8ἱοη ἴο 1ἢ}18 ἐθελοδου - 
λεία ἴῃ Ρ]αίαγοἢ! 42, 768 α. (οἰ6α Ὀγ Υεἴ8.) οἷς ἂν 
ἔρως κύριος ἐγγένηται, τῶν ἄλλων δεσποτῶν καὶ ἀρχόντων 
ἐλεύθεροι, καὶ ἄφετοι, καθάπερ ἱερόδουλοι, διατελοῦσιν. 

19. ἀνθρώπινον λέγω, διὰ τὴν ἀσθένειαν τ. σ. Οη [86 
ίογοβ οὗ ἽΝΑ [ογηγυΐα ἀνθρώπινον λέγειν, Δῃ ἃ [ἢ}6 ΒΟΟΡΘ 
οὗ {{|1|8 ψιῃῇοΐϊο οἶδιιβο, ( οπηηηοηϊδίογβ αἰ ἔδυ : δηά ἰῃ- 
ἀδρὰ (ἢ6 Εδίῃογβ δηά δῃοίοπί (ὐοιηπηθηίδίογβ ἃγα ηοὶ 
ὈΥ ΔΗΥ͂ ᾿η68η8 ἃρΓοθά. Τῃηροάογεί, ΤΠδορἢγ]δεί, 
Οτρθη, δηὴ (Κουϊηδη., δηα πλὴν τηοάδγη (οππηθη- 
ἰοῦ", ἃ8 Εγδϑιη.. (ὑα881:}0., ϑϑ]θγ, δηα Κορρα τΠϊπκ 
1ῃὴ6 Αροβί[6 ψΊ8ῃ68 ἰο βοίϊθβη (ἢ6 ἤασβῆηθβ8 οὗ (ἢ6 
[6Γπὶ ἐδουλωθῆτε, Δῃηα ἴο πηᾶΚα ἰΐϊ πιοσθ σοηβοηδηϊ ἴο 
(η6 ἀόδοίγηα ΟΥΠπ6 ἤδράοιῃ οὗἩ (ἢ τιϑι18Δη58 ποῦ (ἢ 6 
αοβρεί. Εὸγ το [Π6 ψογαβ δοῦλοι δικ. δουλωθῆναι, ὅι6., 
{πον {πη Κ (Π 15 ΘΧΡΓΘΒ8ΙΟἢ ἀνθρώπινον λέγω (1. 6. κατ᾽ 
ἀνθρώπον οἵ ἀνθρωπινώς 15 ἴο Ὀ6 τοίεττεα,. Αηά Κορρθ 
].αγ8 ἄονη {Π|6 Ὁ ΟΥ̓ ΠΕ 8ἃ8 ἴῃ6 86η56. “1 1.86 ἰδαΐ 
Ἔσχργθβϑίοη οἷ οοιμηοη ἰ᾿Π 6 (ν]Ζ. ἐδουλωθῆτε), τπουρῇ 
βοιηθνῃδὶ ἢδγϑὶ), δηά ποῖ νϑγῪ 801{40]6 ἴὸ (η6 ἴγϑα 
δία οὗ ΟΠ γιβιδη8, [ἢδῇ γοιι, θα κ 8η4 δοουϑίοιβοαά 
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ἴο τοῖδγ βυθγὺ (Π!ηρ᾽ ἰο (ἢ Β6Ώ568, ΠΊΔΥῪ [ἢ ΠΏΟΓΘ [γ 
ὉΠαογβίδηα 1ὴ ψἢδί γοὺγ ἀλν σοηβιβέβ, ψΏ οἷ 18. 1η 
οδαγιίηρ τἰρῃθουβηθ88." ΑἈπά Εγαβηη8 οὔβοσγνεβ, 
τμαΐ ὈΥ (ῃ15 ἤρυγεα οὗ ϑρθϑοῖβ!: τ Αροβϑίϊβ ἰβ δοουβ- 
ἰοτηθα ἴο βοΐϊδη νῃδῖθνϑγ τϊρἢξ ἈρΡρθᾶγ ἢδιβῇ οσγ ῃοὶ 
ΜῈ} νοῖριοα. 8ο Ὑείβ. : ““ Ὁίσϑιη χαρά πειηϊηὶ 
τανε δῖ ᾿π!αιυπὶ ν] ἀ6γὶ ροβδβίξ : φῃοα 7ῈΓ6 δα 88 πηὸ 
ἃ νΟὈΪ8. ροβίι γι ροίεϑι." ὙΤΠΠ8Β ἱπίεγργοίδιίοη ἰβ 
ΟΟΡΙΟΒ]Υ δηἀ 40]γ ἰγθαίθα Ὀγ (πουπηθηΐῃ5, δηᾷ ἱξ 18 
{ἢ }8 Ὀ.]ΘΗ͂Υ βιαῖθα ΒγῪ Οὔ ]] 8: “ς ΤῊΘ Αροϑεῖθ ἐδι8 
ΒΡΘΆ ΚΒ ἴῃ σοπιραββίοη ἴο {6 ῖγ ἀηδο] οί, ψῃϊοἢ [865 
τορυρπᾶηῦ ἴο (ΟΠ ΓΙΒυ Δ, 48. ἃ ψοΐθ; ἰπουρῇ, ἴῃ 
ΓΟ ΠΥ, [{ [5 ρογίδοι ἔγθθάοη), δῃά 18 δ γι ἤθη 15 Πρης.ἢ 
Βυΐ, ἢονενογ ἱηρδηίοιι!β, ᾿ζ Β66 [8 ἴοο ᾿Ἰαγβῇ δηᾷ {{{{|6 
ΓΟΟΟΠΟΙΪΔ]6 ἴο οὐἵγ ποίϊοηβ οὗὨ {6 ἀπιώῳ τὸ ἐλευ- 
θεροστομεῖν. Απά δνεη ͵εῖβ. δῃὰ Κορρε ββθειη ἰο 
ἤανθ δραπαοηθά 1ἴ, προ δχϑιηϊηδίίου. ΤΉΘΓΘ ἃΓ6 
γοῖ ἵνο οὐπϑγ πιοάδθβ οἵ ἱπίογργείδίοη: ομθ 8ὺρ- 
Ρογίβα ΡγῪ Τπεοάοτεί, ᾿ΓΒοορἢγϊαςί, δηά ΙΏΔΩΥ [η0- 
ἄδγῃ (ἰοπιπιθηΐδίογβ ; παπιθῖγ, ἰπδὲ ἢ6 ΑΡοβεῖθ 
ΠΊΘΔΏΒ [0 Β84Υ͂ (ἢδί ἢ ἰδγβ Ὡ0 ἤθανίθγ θυγίἤθη ἤδη 
ΠδίυΓΘ ὩΔΥῪ ΜΜ 61} Ὀθᾶγ; ἰἢδὶ ἢθ τηθϑϑιι 68 ἢΪ8 δά ηηοηΐ- 
τοη ὈΥ {ΠΕἰγ ρόν 6 Γ8, 1. 6. [ῃ6 ἸῃΒγΠΆΠ Υ οὗ {Ποῖ ἤθβῃ, 
Δα ΟὨΪΥ ΓΕΟΌΙΪΓΟ5 Ψ δῖ, Ἔνθ ἴο πη γθάϑοη, ψοι]ά 
ΔΡΡΘαγ θαυ 40]6; Παηη οἰ ν, [δι ἔμ 6Ὺ 5ῃου]ὰ γοηάοσ [ἢδὲ 
86 σνς (0 οὐ ΨΜηϊοϊ (ἢ Ὺ Πδά ἐΟΓΙΠΘΓΎΥ τοπάεγοά το 
βίη. Βιι1 ἀο ποΐ 566 ον [18 Β6η86 οδῃ ὃ6 οἰ ϊοϊ θα 
ἔγοια (ῃ6 ψογαάβ οἵ [ἢ6 ἐδχί ; Ὡοΐ ἴο 88γ {πὶ {Π6 ἰῃ- 
ἰογργθίδίοη 18 [140]6 ἴο βαγίοι:β ἀοςιγ πα] ΟΡ] δος οῃ5. 
ΤΠ τποϑὲ σαιϊοπαὶ 8η 4 (6 η80]6 ἱπίογργθίδι ἢ Βθοιηβ 
ἴο ὃ6 (μαΐ οἵ ΟΠ γγϑβοβί. (ποϊςεά αἰ8ο δγ (ξουπηθηΐα8.) 
“ὍΤἢ6 Αροβιῖία (88 γ8 6) ἰηΐθη 8 {ῃ18 ἀπὸ ἀνθρωπίνων 
λογισμών, ἀπὸ των ἐν συνηθείᾳ γινομένων. Εὸν (Δ ας 
Π6) τὸ σύμμετρον τῇ προσηγορίᾳ τοῦ ἀνθρώπου. 80 
ϑΟΠ]Θυβηθσ, Ψηο0 ΘΧρίδι 8. (Π6 ρἧγαβ8 : “ δὰ οσδρίιμη 
Ποηηϊηπιὶ ἀσσοιηπγοάειὸ αἀἴσοΓα οἱ ἀἴβϑογογο, Δα Θοα6 
ἔογηη 18. αἴ], 4085 βαηἴ νἱΐεΒ σοπηπλη 18, νυϊραγία οἱ 
οπγηΐθυ.8 ηοΐᾶ Ῥγοΐδγγθ. Δηὰ γ᾽ οἴβ. οὔβογνοβ, (δὲ 
ἃ8. ἴῃ6. Αροβίίθ δὶ ὑδίοτε 864 ΠΊΔΠΥ Δγριιηθηίϑ 
ΒΟΙΠΘΝ ἮΙ 00 τηγϑιιοδὶ ἰὸς Ἐοπηδηὴβ οαἀυςσαίοα ἴῃ 
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1ἸΔο]δίγυ, ϑιςΐ 8ἃ5 ἴἢο86 σοησογηϊηρ Αάδη, ΑΡγδἤατΩ, 
αῃὰ Βαριίβηι; (Πΐπρϑ8 οὗ νψ]ςἢ, Ὀδίοτα ἐπ οὶγ σοηνογ- 
βίοῃ, {ΠοΥ ἢδι, Ποαγὰ ποϊμίηρ ; 80 ον, 1ῃ ογάογ (ἢ δ 
ΠΟΥ πᾶν (ἢ 6 ΠΊΟΓΘ Θ851}}γ ὑπάαεγβίδη τἢ6 πηοϑρ᾽ 
οὐ νῆδ ἢθ [88 γι θη, ἢ6 0868 8η δγρυηδηΐ ἰδκεη 
ἴγοιιν 4 ἰδίηρ ονίουβ ἴο 4}}, ἀη νψν6}} Κπονῃ ; δηάὰ 
{818 ἢ6 681}5 βρορακὶπρῷ ἀνθρώπινον, λιιπιαπὸ.Ἑ Αηά 
εἴβ. σοπιρᾶγθβ Ρεῖγϑῃ. 90. 8ερίιι9 ροδίϊο αυδπὶ 
Βαμημδηθ ἰοεουΐϊὰ8 68[. Ατιβίορῃ. ν}ερ. 1174. Μη 
μοΐίγε μύθους, ἀλλὰ τών ἀνθρωπίνων, οἵους λέγόμεν μά- 
λιστα τοὺς κατ᾽ οἰκίαν ὃς Ἀδη. 1000. οὐ χρὴ Φράξειν 
ἀνθρωπείως; Αἰ. ἀλλ᾽, ὦ κακόδαιμον, ἀνάγκη μεγάλων 
γνωμωῶν καὶ διανοιῶν ἴσα καὶ τάγε ῥήματα τίκτειν. διΓαΐο 
80. Ατβοη. 9. Ρ. 889 Α. ἔλεγεν ἀλλὰ ῥήματα τοιαῦθ᾽, ἃ 
μὰ τῆν γῆν, οὐδεὶς ἤκουσεν ἄν ὥστε με----σκοπεῖν ἕκαστα τί 
δύναται τών ῥημάτων. Πλὴν ἱκετεύω γ᾽ αὐτὸν ἤδη μετα- 
βαλεῖν, ἀνθρωπίνως λαλεῖν τε. ΤΠ]5 ᾿ηΓΘΓΡΓΟίΔΙΙΟΙ ἐ5 
αἶ80 βιιρρογίβα Ὀγ Οτοί., ἔδββεὶ, ϑίοϊθεγ, (ἱν., 
ϑοποοσίίρ., ὕάγρζΖον, Ηδνάγ, Μάςοκη., Κοβθηπ)., δηὰ 
Απηπιοῇ. 

Τηυ8, οὗ ἴ[Π6 (ἤγϑα ᾿ηογργοίδι  οηβ ἀθονα ἀείαι δά, 
1η6 δι γϑίδυβ [ἢ6 ννογάβ 0 ψῃδὶ ἐσεπέ δεοΐονγε, (Π6 
ὕψο οἴ θγ8, ἴο ἴῆ6. ψογἦ8 ψ ῃ]οἢ γοζίοιυ. 

ΒΥ ἰδ σάρκος 18 πιεδηΐ, 1 Ὀ6]ονθ, δνθῦὺ {πὶπρ 
ΨΏΙΟἢ ραγΓία Κα8 οὐ ἢυιπηδη γα! !ν, πο] υἀϊηρ [ἢ 6 πηηα 
88 Ἅ611] ἃ8 ἴπ6 ὈΟΩΥ͂ ; δηα {Ποιθίογο [ἴ πΔῪ ἀδηοίθ 
ἀν} η688 υπὰ ἱπαριτ46 ἴο τὨϊηρ8 Βρι τ 8] : [ἢ ψ Πὶο ἢ, 
νον Κορρθο γοίογβ ἰο οι 14,1. 1 (ον. 8, 11. 

19. ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα ---- 
γομίαν. ΤἢΘ ἐῴκει ἢανίηρ οχρ αἰ ηθα (Πα γθᾶβοη 

ΨὮΥ (πον 85ῃου ]ά 66 {Πδιηβοῖνθβ το πὶ (ἢ 6 βογνίτυάθ 
οὔ 81η, ἃπα δηβϑ Ἔεγδα δὴ οδ]θοίίοη δγιϑίῃρ; ἔγοιῃι [ἤθῃςΘ, 
τοίυγὴϑβ (0 ἢ}8 δΔαπηοηϊίοη. (( γο] }115.) 

4. ΤῊ Ἰη[ογρτεϊδτίοη 18 ΕΥ̓͂ ΠΟ Οἠς Ὀεῖίεν βίαϊεα πῃ Ὀγ Οτε ]υ9, 
88 [Ὁ] ον : ““ ΑἸ ραϊδηϊ Αροβίοἴυπι Ὦος μτγορίεγεα ἀΐδεγθ, φυοά ἴῃ 
ἀοϑογθεπάλ ρμἱεῖαϊε Ο(Ὠγσ[δηϑ υἱδίο δἰ} τυ πα ἀς τυ]ρο βυπιριὰ, 
ἰάᾳφυε γμγογρῖον ἱῃβγπ αίθι σδγηἷ5 ᾿ρθΌγαπι, ΠΟ 6ϑῖ, σαγηδὶοθ δύδιις 
Ἰρβογ τ δε η80.8, εἴ Γαῦι8 86. ΟΠ ΘΙ Υυἰΐϑτ δρεοίαηςτ 08 8550} 6- 
ἴοδ ; ὩΟῚ δι] πλίογα εἴ οχ τπηθΐὰ Το] ορίδ γε]! ρἰοπίδαις ΟὨγίβιὶ- 
δε νἱϑοοσῖθυ9 ρει ϊὰ ἜΧρ] οβηαὶ 1 αι] 0η6.᾽" 
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. Ὕδα ἱπίογρτγοίδιοη οὗ γὰρ τππδὲ Ὁ6 σοηΐοτηϊοα ἰο 
(Πα δαορίοα ψιτῇ ταβροοῖ ἴο [ἢ6 ἰογοροίηρ ψογάβ. 
Γι 3 γέ 'γχὰ δαορῖδά, 11 πηυϑὲ Ὀ6 ᾿δηἀογθα πορρε; 
1 τἢ6 βοοοηὰ οὐ {μϊγά, ἐλογοΐογε, οὐ ἐθθη. ἸΠαρεστ. 
ταυϑῦ να [Π6 88Π|6 586η86 8ἃ8 δί νοι, 10. Τῇ δοῦλα 
18 ἴῃ ΟἿΓ (οιημηοη Νογϑίοη γοηάἀογρά δορυαπές; ὑπ τ 
5 Ὧῃ αα)θοξΐϊυο. Ῥοτδρς οὐγ ΤΙ δηβἰδίογβ {ποιρὶῖ, ἃ5 
ἀϊά Μαοκηϊρὶιέ, {παΐ τΠ6γΘ 18 δὴ 61}1ρ818 οἵ ὅπλα ; 
ψὨϊοῆ, ἤονθυθε, 8668 8 ἱποοιγθοΐ οχιἰοϑ. [ἰ 
ΤΏΘΓΟΙΥ 58] 0η18Ε65 ἑηδεγυϊεπέϊα. 

19. ἀκαθαρσίᾳ 53:61685 ἐπιραγὶν ; ἀηὰ Ὁ ΤΠΘΟΡΉΥΙ. 
δΔη4 πηοϑί (ὐοπιπιθηϊδίογβθ 18 γοίογγοά τὸ {{Π|Π πὶ νϑῇῃθ- 
Γθαὶ Ἰηΐθγοοιϑ8θ. Μοβϑὶ τϑορθηΐ (οιηπηδηϊαδίογβ, ἢον- 
Ἔν γ, ἰγοδῖ {18 δῃηά {πΠ6 ποχί ψογῇ, ἀνομία, ἃ8 Βγη0- 
ὨΥΙΩΟΙΒ; 86] (ΠΟΥ τοίογ ἰο 1 ΤΠθ88. 4,8. Αμῃὰά ἰη 
(18 νον 1 ΠΊΔΥ ΥνΘΓῪ ΨΜ6]1] Ὀ6 τοηογοα ὈΥ δέησι- 
αἰϊέψ, ἃ βθῃϑιιδὶ βρ:γ δἀπὰ οσοοηάαςί. δο 2 (ογ. 7,1. 
“«{κ6[ υ οἰδαη86 οὐγβαῖνθβ ΠῸπὶ 4} ἢ] Π}1 688 οὗ {ἢ6 
Ἠε6580} δηά βρίγ1." 48, Πονανογ, {Π|6 ΑΡροβί]θ 868 (6 
ἰογη8 βαρᾶγαίθα, δηα Ὀγ ἃ καὶ, Δηα 8ἃ8 ᾽6 Ὀοίογο βη- 
Ὀἰογεά (ἢ8 νϑγὺ οὔθ, ἀκαθαρσία, οὗ (ἢ6 ἐὈτίηΕΓ [π|- 
ΡυΓα [1 οὐἩ {π6886 νϑΥῪ ρθῦβοηβ, ἤθῃςβ ἰζ β66ῃ18 δαΐεϑβι 
(ο τοίδίη [6 σοιηπηοη ᾿πἰογργοίαιίοῃ. ΜΌσγθονυοΊ, 88 
ἀνομία 18 ἃ σΘΠΘ6ΓΑΪ [ΘΓπλ ΤῸΓ ν]Π6 οἵὁ δνογυ Κιηά, βο, 1 
σοῃοαῖνο, [ἢ6 ΑΡροβίϊθ ἤδθγθ θιηρίουβ ἤγϑβί ἃ ϑρεοϊαὶ 
ἴογηι, δηἀ {Π6 γίδο5 ἴο ἃ “οποιαἰ ομϑ; νἱτῃ ἐπὶς 
86η86 : “ ἀενοίοα, ρίνοῃ ὕρ [0 Πηρυγρ νθηθγν δηά 
εὐογῳ Κὲπά οὗ υἱο6." Απὰ 80 Π ββϑείῃβ ἴο πᾶνθ θθϑη 
(ἀκα Ὀγ ΤΠ ΘορΡνἷδοῖ, ψῆο οὔβογνοϑ, καθολικώτερον 
ποιῶν τὸν λόγον. 

Α5 ἴο 1π6 εἷς τὴν ἀνομίαν, 10 15 Δὴ δηοιηλίουβ Κιπὰ 
ΟΥ̓ ρίιγαβο, ἀμῆου!ξ ἴο Ἰηίογργεί, βίηςσθ ψὰ μᾶνο, 1 
θ6Ιανθ, ΠῸ οὔδ δχδοῖ!υ μάᾶγα δὶ ἴο 1ἴ, Ἔχοθρί {ἢ6 δη- 
ἘΠ οιϊσαὶ εἰς ἁγιασμόν. Ἠφηςα (οιηπιδηίδίοτς ἀἰ δ τ. 
ΘΟΙΏ6, 88 ΒοΖβα, Εγαβϑπιυ8, ἀπά (ἰδϑδιιῦοη, της (6 
εἴεοίς οἵ 8ϊη ἀγα ἤθγο δ] μα θὰ ἴο ; 4. ἄ. 956 οἵη μροη, 
αποέπονυ. Απηὰ Ατοΐϊυ5 οὔβογνοβ, ἐπδὶ 1 15 τ1ῃ6 πᾶ- 
ἴΓ6 οἵ 811 νὶς68 (ὁ σον" ΠΡΟΩ ἃ ρθγβοη ὈΥ͂ γερϑείοη. 
850 (συμ. δα “ΓΠΘορὮΥ. 59. εἰς τὴν ἀνομίαν, τοῦτ᾽ 
ἔστιν, εἰς τὸ ἐπιπλέον ἀνομίαν. Οὐ γὰρ ὁπηνίκα τινὰ 
᾿ΠΨΟΪ, ᾿ 2 Ὸ 
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ἁμαρτίαν ἐποιήσατε, ἴστασθε ἄχρι ταύτης, ἀλλ᾽ ὑπέκ- 
καυμα ταύτην ἔχετε εἰς τὸ ἐπὶ πλέον ἀνομίαν. 80. 4150 
ΟΙ455, γγῇο δχρί δίῃ : “ δι) δ᾽ η6 δα 4]141πἢ δία 8]18π| 
ἱπαυ!δἴαπιὶ ραϊγαηάδη. ΑὨηά [6 οἶϊθ8 ὨυπΊθΓΟΙ 8 
Ραββαρθϑ8 ἴῃ ῥγοοῦ οἵ (ἢ 8 βθῆ86. [}ἢ 4}1} {Ππ᾿|356, ἤον;- 
Θνϑσ, ἰοῦ 18 8ἢ ἐκ 88 Ψ6}} ἃ8 8ῃ εἷς ὙΠ οἢ 18 Ὡοΐ 
{Π6 σ456 ἴῃ [Π6 ργθβϑθηΐ οὔθ. Μορβί γϑοθηΐ (οιηιηθη- 
ἰΔίουϑ ΒΌΡροβθ (πὰς 1{ Ὀγπ9 ψ ἢ (ἢ6 ργθοθαϊηρ 8 
δογξ οὗ ρορυΐϊαρ ρῆγδβϑθ ἴοι" πασῇ τῇ ἀνομίᾳ. Βιιΐ οἵ 
{118 ἐπ ν δά άιιςα ηο ργοοῦ; δηΐ, ᾿Γτῆ6 σδουο οΥΙΕοἾ8Π| 
οὔ ἴῃ6 ψογὰ ἀνομία Ὀ6 δαπτ(6 4, [ἢϊ8 οσΔηὴ ἢδνθ ΠΟ 
Ρίδοθ. 1 διῖὴ πο! πηρ ἴο {πῖηκ ἃ δὴ Ηδῦτον 1άϊοπι, 
οὗ ψῇῃϊοῖ, 1 δοκηον]οάρο, 11 15 Δ οι]  ἰο ἀδίογτηϊπα 
{Π6 56η86 : θυΐ 88 ἰΠ6 Ηφρτγ. 2 οἴδθη ἀδηοίθϑ ρέ}ῦροϑε, 
οὈ]δεῖ, ὅτε. 1 866 ποῖ ψἢν (δι Ποίίοη πηδῪ ποΐ λεγε 8}- 
ὈἾγ, 80 ἰῃδ [ἢ 6 ΘΧργθβϑίοη πλὰν ἀθηοία ἐδε ρῥγονιοίίοπ 
απὰ αἰδδοηιϊηαέίοη οὐ υἱοο." Απᾷ {Π18, ΨΠ ἃ 8] ρῃϊ 
τη οὐ! Ποδίοη, ΠΊΔΥ ΨΘΓῪ Μ6]}} θ6 δήάδριθα το ἴδ δηϊὶ- 
(παι σαὶ οἴαιι86, ψ ἤΘΓΟ ἁγιασμὸν, ἃ5 Ὀοϊηρ υητ64 πιῇ 
δικαιοσύνῃ, ἰ8 ἰΠοιρῃς ἰοὸ 6 ϑυποηγίηοιβϑ. Βυΐ ᾿ξ 
Β66ΠΊ8 [0 Τὴ6 ἃ Β5(ΓΟΏΡΘΓ ἴσγη, ἀθηοιηρ Βα ΠΟΙ οὗ 
16. Τ]β ἰἀϑὺ Ἰπιογργοίδίοη, 1 τηυϑὲ οὔβογνό, ἰ8 
οοπῆτγιηδά Ὀγ δοποειῖροη᾿ 8 ἈΔΌΒΙΠΙΟΑΪ οἰ ΔΈ] 0Ώ8. 

40. ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ 
δικαιοσύνῃ. Ἦδτε, ἀρδίη, {Π6γΓ6 18 βοιπϑίῃιηρ βίγδη σα 
δὲ ἀνκναγά, ψ ἤϊοἢ ἢδ88 δα ἰο αἰ νδγϑ 165 Οὗ Ἔχροϑβί- 
ἔοη. (δε Ῥοΐεῖβ ϑὅγη.) ΚΟρρδα τϑςορηϊζΖοβ ἴῃ (ἢ6 
ΒΘὨΐ6Π66 8Δῃ ἰτοηΪσαὶ ἴὰγπ. Βυΐ 1 886 πὸ ρῥΐίδοθ [ὉΓ 
ΠΜῸΩΥ λέγ. ὍΤΠογεα βίοι] γαῖ ον δθοη ἴο "6 8 ςδἴ8- 
σἤΓοϑί5 ἴῃ {{Π| 86 οὗ ἐλεύθεροι, Ψ ΠΙΓἢ 15. οιηρ]ογοά, 
"Κα δουλ., 8388 ἃ ΜΟΓΩ οὗ τη ]ἀα]6 8: σηϊβοδίιοη ; 8. 1156 
ὯΟῸ ΜΏΘΓΕ 686, ἴ ὈοΙΙονό, τηοῖ Ψ ἢ, Ἴ ΔΏΥ ποσὰ ἰῃδῃ 

, Ἐ ΤὨϊΘ ἀσε8 ἢοῖ πηδίεσίδ!]ν αἰ δον ἔγοι ἴδ ἰοίεγργείδιίου οὗ Τὸ- 
Ἰεῖ., ϑαι εν, αηὰ Αὐμοι, ῆΟ οχμρίβδϊη : “ἤθη σθ ἈΓΟΘ6 8 οὐ» 
08] ἰΏσΓοδβα οὔ ν!οθ. Απα νγεἰβίείη, ἴῃ {Πἰ8 νενν, ἴὰ5 ἴῃς μγοΐζουπα 
ῬΕΙΏΑΓΚ, “Ουἱΐ τοσοαϊὶ 80 οὔϊοϊο, ργίυβ περὶ χἷὶς αὐοὰ εἰδὶ ἀεδεῖ, 
εἰραΑ ιοἀ «ἰϊία ε αὶ τε δὲ οἤείυην, ργίι9 ρμγϑϑῖδι, φυοά 4}}5 
ερεῖ, αυλιὰ αἰοα δἰδί. Μ ἰα.) ἰουρυναι β οἰκἶπ ᾿ηϑεγίι ον Ὠοσνἷ- 

Ὡύηι δηἰτηΐβ, οἱ αἰ 6 ᾿ΠΠεογοῖ, αυδτη 1} ι|51}{|85.᾿᾿ 
Ὁ ϑοῃ]διιϑηεγ, ἰηάθο, Ομ μδΓε8 δὴ δχργοβδίοη οὗ Δαᾳυΐα ἴῃ 9 

Ἱεηρ8 15, ὅ. οἶκος ἐλενθέριος, ἃ Ὦοιιδ6 (αὶ δἴαπάβ ἔΐεε δῃά ἃ, 
ἔτοτῃη οἴπεγβ. Βιιὶ ἴπδιῖ Ὀδδγα ἃ νεγὺ ἕλϊπι δῇ γ. ᾿ ᾿ 
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(6 εοπείσυει ου αὐ ἐλευθ. «1 4 ἀδίῖνα." [ὁ [8 
ϑίγϑηρα (ἢδι Μδοκῃ. βου ἃ αν Ὀδθα [ἢ 6 ΟἾΪΥ Οἢ8 
ἴο Ρϑιίσεῖνα {6 ἴσα βγηίαχ, πϑιηοΐν, {πὲ (ἢς δικ. 
ἀδρβηβ ὑροη ἐπὶ υπἀεοιϑίοοα. ΓἢΘ βθῆβ6, 16, [8, 
“ὁ ἔγρα ψ ἢ γοϑροοῖ ἴο τρῃϊθουδβηθ58, [66 ἔοῦῃ 8} 
ΓΕΡ πεῦςς Ἰροη 1ἴ, ΟΥ σοηδβίγαϊηϊ ἴτοπι 1ΐ, ΔοΚκηον- 
Ιράφσίησ πο βυὺυ]δοίίοη ἴο ἰ1. Αηά {ἢι|8 11 σοπι68 ἰο 
τηδᾶη (ἢ 881η6 85 ἐλεύθεροι ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης. ΤὮΘ 
8816 86η86, ἴοο, νὰ8 δαορίοα Ὀν δοπορίέίρ., νῆο οὔ- 
56 Γν68: ““ΜιίΙβογᾷ 88η6 δϑὶ ἰδία ᾿θογίδϑ, 4080 41}}5 
ΔὉ οἸπὶ 8 νἱ 6 Ὲ}18 }.8{1{185 ΒΟ] 1.8 Θ8ΐ, ἤφαυς 4υϊά- 
ἀδ οὐ Θἂ σομηπΊο ΟἹ. Απα ἢθ δααϑ : ““ Ροΐθγαί 
Ροϑβῖοϊιι8 ἀἴσοσγο : ϑοέμέμδ 65 α 7μδέϊέϊά : 564 μ]αςοϊξ 

ρϑι ρῆνγδϑὶ ΗἩθυγαιοᾶ, 4υθ ναγὶὰ δχργίπηίυγ.᾽" Βιιΐ 
(6 Γγ6 15. ἃ 581}}} σγϑαῖθγ ᾿γγοσ. ΔΓ ἴῃ (Π18 βθηίθηςθ, 
ψ  ] ἢ 18, (Πδὺ ἤΘΓΘ. 85 ἢοῖ ὑπ Γοαυθηι} Υ, {Π 6 γ6 18 8η 
δης{Π θές 8] ἰπίδγθησθ Ἰϑίς ο Β6 ϑιιρρί!οἀ : 85. ννδβᾷ 
Β66η Ὀγ Οἢγνυϑβϑοϑβί. δηα 6 Οτθοῖκ (οιηπιδηίδίογβ, οὗ 
ψιἤοπ ΤἼὭΘορἢν. 60. {ἰι18 ΘΧΟ ΘΙ ΘΏΓΠΥ ρᾳΓΔΡ "8865 [ἢ 
Ράβϑβαζθ. “θη γε ᾿ϊνϑρά ἰῃ νὶσθ, γ8 ψϑι δ!Θηδιϑά 
ἔγοτῃ 4}} νἱγίαθ, ποῖ ΟὨΪΥ ΠΟῪ ἄνογβα ἴο ΔΥ 80» 
)δοιίοη το 1ἰ, θυ ἔγαα ἴγοια {π8ΐ βυδ)οςοϊίίοη. δ ίοισ 
ἐἠογοζογθ Ὀ6 858 ϑιιῦ)]6 οἴ (0 νἱΓίυθ, δηἀ 88 Ψ ΠΟΙΪγ αἰΐθης 
δἰϑά ἴγοῃ 80) οἰ οη ἴο 81η." Αηά 0 (σι. 288 8. 
οὐκοῦν καὶ νῦν ἐπεὶ μετέστησε εἰς τὴν δικαιοσύνην, ἐλεύθεροι 
γίνεσθε τῇ ἁμαρτίᾳ. ΤῊ 5 18, 1 σοηςεῖνο, (Π6 ΟὨΪΥ οἷμφ 
ἴο {{π  {ππ6 ᾿πιογργοίδίοη : 8ηἃ 1Ὁ ἢ88 θΘθ ργυάθι! γ 
[9] οννοὰ Ὀγ Οὔ τυ δηά Οτοῖμιβ. Μδοκη., ποδί τῇς 
ηδίθγα!γ, ρα 18 106 ἐς αν ζῶν Ιηΐο ψῃϊοῖ τ 18- 
ΔΚ ἢθ6 νᾶ ραγιν ἰοὰ ὈὉγ Ηβενηρομα Δἀη4 ΜΙ ΌΥ : 
ΔῃηᾺ ἐλεν νοῦ ἀδορίνρά ὃγ {86 γὰρ, νϊο 85 οΐ 
1π6 σαμδαΐ 836η86, Ρυΐϊ ᾿ΘΓΟΙῪ 5 η 168 ποῦ, Ι)οάάανε., 
ἸηρΘΠΙ Οὐ ΒΥ δηοιρῇ, Δρρ ϊε8 τον ἐν μυρ φῶ ἴο Ὀοϊἢ {Π8 
θοριηηΐϊηρ δηἀ ὁπά : Βυῖ βϑοπηονῆδί θηογ σὰ} }Υ. Υοὲ 
ἢ αὐγίνοϑ δ [ῃ6 56η86, (Ποιρἢ αἰγου οι ϑἷν. 
1. τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε, ἐ. ο. ν. ἐς Τῇ οὖν, 

ἴ δὲ θ6 ορϑογνϑά, ἰ8 μοὶ οὐποίμοῖυο, ὈὰΣ δ 2 1898 

Ἀ Τπουρὰ ΜῈ ᾶνς 8 ποὶ ἀἰδεί παν ἰάϊοτῃ ἴὰ (Βε ἐχρμγρβκἼκίοη, ""1 
8ΙῺ ἔγεθ ἴο δα ν᾿" 

Φοφ 
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ποιυ. Ἰοαάκτ. γθηάθγβ 1ἰ, “ (πογοίογθ, ἰο θηραρθ γου 
ἴο {18:7 ψὮ]ςἢ, μονγαν  ῦ, 5668 8 ρΓΘΟΔΓΙΟΙ8 8686. 

41. καρπ. ε. τ. ἰδ τγοηἀογοά ὈΥ Κορρο : “414 οοπὶ- 
τη06], 1}}Π{84{18, ἀ 6] ἐοἰᾶτι πὶ 46 [ἢ νοϑ}Ὁ" Βιυϊΐ [ἢ 6 
Αροβῖὶα ψουἹά πᾶγαϊν δάνογε ἴο (ῃ6 αοἰϊοίαγιπι." 
ΗΘ 511ὩΡ]Ὺ πιθ8ῃ8 : ““ ψ]αΐ τϑὰὶ δπα 8011 δά νδηΐασα 
ἀϊά γοιυ ὐὴς ἔτοτὰ γοιΓ ν]οου8 ῥγαςίς68." 1716 
ΠΟΘ ρᾶββαρα 18 {Π}8 δάμη γα ῦΪν Ῥγαρἢγαβθα ὈΥ͂ 
ΤὨθορηγ}. (τοῦ ΟΠ γυβϑοϑί.) “ Απά νοὶ ψῇδῖ δ6- 
νϑιμίαρσο ἀἸὰ γοῖιϊ ἀδγῖνο ἔἴγοπι γοῦν ΠρυΓΙγ. Νουρὶέ 
θυΐ 5ἰιαάῃηθ. Βυῖ ψῇἢδί ἀο 1 88 βῃδιηθὴ ἐεαΐὴ : [ὉΓ 
1Π6 οπά οἔὨἁ {8686 {π|ηρ8 15 ἀεαέῆ, οἴἴδη, ἰηαροά, ἃ 
βοάν ἀδαίῃ, Ὀυΐ Αἰ νναΥ8 ἃ 530 1Γ1 0.8] ΟΠ." 

Ιψ1} ον ργοσθϑά ίο ὑσγίηρ ἱοροί!ογ {πΠ6 ΟἸαβ8ϊ σαὶ 
1Ππ8ἴτας 08 ἢ ςἢ τοϊαία ἴο 118 ἢριινγαῖνα 56 οὗ 
κάρπος Δηἃ μισθός. Υ εἴβ., ΔΕ Γ Ὠοτοηρ [Π6 νὐέέανν 
84} ιϑῖοη ἰηνοϊνοα, σοπλρᾶγοβ Ηογ. (ἄγ. 4, 8. Εἰ 
Ρϑοσδῖθ ἢθίδ8 διΐ ργϑέϊμηι ϑϑὶ ποῦ. Τὸ ψθϊοῇ ἢ 
84ἃ 8ο0ρ)!. Αηιρ. 221. οὐκ ἐστιν οὕτω μωρὸς, ὃς θανεῖν 
ἐρᾳ, καὶ μὴν ὁ μισθὸς γ᾽ οὗτος. 4 Ῥεῖ. 2, 18. καταφῆάρη- 
σονται, κομιουμένοι μισθὸν ἀδικίας. Ξϑοἢγ]. 5. (, Τ. 
θ0ὅ---. ᾽Εν παντὶ πράγει δ᾽ ἔσθ᾽ ὁμιλίας κακῆς κάκιον 
οὐδὲν, κάρπος οὐ κομιστέος: ἴΑτης ἄρουσα θάνατον ἐκκαρ- 
κίβεται, [ἢ 6 ἢγϑ[ [1η6 οὗἹ  ΒΙΟἢ ράββαρο 15 οἀησο θα Ὀγ 
Βρ. ΒιΙοηιᾷῇοδὶι!, ἃ8 σοπηησ ἴγοπη ἴΠ6 τηαγρίη. Ηβ 
δοσοιηίϑ ἰ 48 ἃ γουογδιαί ϑεοπαγὶμδ. Τὸ πι6 ἰΐ 8ρ- 
ῬΘΆΓΒ5 ΓΑ ἴο ἤᾶνα Ὀθθη ραίοῃϑα ὕρ α πιαίὸ Ταεν 
μοάαπι ἴτοτῃ ἢ ]8 ράβϑασε οὗ 6. Αροβιὶθ, δηα ἃ Κίη- 
ἐΜΕ ΟὨΘ οὗ ΑΝ Ρεγβ. 826. οἥϊι. ΒΙοπ τ. Ὕβρις 
γὰρ ἐξανθοῦσ᾽ ἐκάρπωσε στάχυν ἔΑτης, ὅθεν πάγκλαυτον 

ἘΞ Ιηἴο {Π|8 ΠΟΥ ΚΟρρδ δθθιῃ8 (0 αν θεθη ἰεὰ ὈΥ 16 ἈΓΓΑΡῸ οὗ 
Ῥνεἰβιθί π᾿ 8 οἰ ϑϑῖοαὶ οἰδι ἢ 8, νυν οἢ 41} [οη [8 ψγᾶγ. [πάεδοὰ πεν 
816 50 ἰηάδεϊολίς {Πα ἰζ 8 ϑἴνδηρα ἢς βῃουϊ ἃ πᾶνα βἴαϊ ποθ ἢὶθ 
αἰϊτῃ (δαὶ 80 οαυβοεβδῖὶγ. 6 τηοϑὲ δρροϑίῖϊα δπάὰ ἀδοεὴὲξ οπς ἰ8 
ΑΟΝ. Ταῖ. ῥ. 345. οἶδα, ὅτι ὁ ἀνὴρ με μισεῖ, καὶ μοιχείαν κατέγνωκε 
ἐπὶ σοι, μοιχείαν ἄκαρπον, μοιχείαν ἀναφρόδιτον, ἧς μόνον τὴν 
λοιδορίαν κεκέρδακα" αἱ μὲν γὰρ ἄλλαι γυναῖκες μισθὸν τῆς 
αἰσχύνης ἔχουσι, τὴν τῆς ἐπιθυμίας ἡδονὴν, ἐγὼ δὲ ἡ δυστυχὴς τὴν 
μὲν αἱσχυνὴν ἑκαρποσάμην, τὸ δὲ τῆς ἡδονῆς οὐδαμοῦ. Μοβὲ 
Οὗ ῺΥ τεδειβ νν1}} γεσηοσηθεγ ἴΠε6 τννογὰβ8 οὔ (6 Ἀξιδηΐδη, “1 πουϊά 
ποίδιεν τορεπέαποο αἰ 80 ἀδαγ α ῬὈΥὶοο."" 
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ἐξαμά θέρος, ψἱἴογα [ἢ 6 νϑγὺ ἰοραγηθα ἘΔΙΟΓ σοπιραγαβ 
ΕΧΓΙΡ. δΡ. δῖον. ρ. 71. 877. Βίᾳ νῦν ἕλκετ᾽ ὦ κακοὶ 
τιμὰς βροτοὶ, καὶ κτῶσθε πλοῦτον πάντοθεν, θηρώμενοι 
Σύμμικτα, μὴ δίκαια καὶ δίκαι᾽ ὁμοῦ. "ἔπειτ᾽ ἀμᾶσθε τώνδε 
δύστηνον θέρος. ἘλιτὶρΡ. Βασοἢ. 1814. ἐξήμησα κάλλισ- 
τὸν θέρος, ΨΏΪΟΝ ράαβδᾶρθ, 1 τηιβϑὲ οὔβογνθ, 18 Οὔ8 
διηοηρ {Π6 ἸΏΔῺΥ οἰἤογβ [δὲ Θδητιοἢ {Π6 βίογϑβ οὔ (μδΐ 
ψ ΠοἾ 68416 ἀθργοάδϊον ΑἸςρῆτοη. Τἢυδ 1 ἢ]8 Ερ.1, 
84. να ἴᾶνθ : τὸ καλὸν τέλος τῆς ἡδονῆς. [Ιη 1Π6 ρμ88- 
βᾶσα οἵ 50 }}}}.. ἀῦοναβ οἰϊ64, ἔῃ 6 Γ6 οσσυΓβ ἢ (Π6 ποχί 
᾿π6 {Π6 ψογὰ τἀπιτίμια ἴῃ (18 ΝΘΓῪ 56η86, {Κ (ῃ6 
τἀπιχείρα ἰῇ (Πγγβοβῖ. 1ὴ ἢ18 ΗΟΙΆΠΪΥ οἡ {Π18 ρᾶββᾶρθ, 
ψογιβ οὐ ρίιιγαὶ ἔογῃχ δηά βηρῦ αν 86η86, ἴο ΨΠ]Οἢ 
ΤΏΔΥ θ6 δά ἀδἀ δῃοίμογ οὗ {π6 βδῖηθ βοτέ οσσιγσείηρ ἴῃ 
Ζεῦ]. Ῥεγ. 818. σφὶν κακών ὕψιστ᾽ ἐπαμμένει παθεῖν, 
ὑβρέως ἄποινα. 

Ω]. τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων, θάνατος, ““ ἴοτ {Π6 οηά οὗ 
{Πο86 {Π]ηρ8 18 ἀθαδίῃ ;᾽ ἀθδίῃ, 88 “ΓΠΘΟΡὮΥ]. σο- 
Τ ΔΓ 5, Οἴθῃ ἴἢ (ἢ 18 ΜΟΥ], 8δηἃ ΔἸ γ85 1 [ἢΠ6 Ὠδχί. 
Κορρο οὔϑογνϑϑ, [δύ ὑπάδϑγ (Π15 ᾿τηᾶρθ6, τηοϑί (ΘγΓ Ὁ ]6 
ἴο ὨιπηΔῃ ΠδίιῃΓθ, {Π6 δηοϊθηΐβ Δἀυτηγαϊθα τῊΊΒΕΓῪ οἱ 
ΘΥΘΓῪ Κίηά, δῃηὰ {πΠ6 σνϑβα Ὀγ ἐΐ6." Τέλος 15 ψ6}} 

ἘΉ6 τϊρῆϊ μανὸ δά δὰ, (δὶ ἐμπουρῇ (Π6 τέλος οὗἁὨ δ) Ὀ6 ἀφδίῃ, 
Ὀοῖἢ ἴῃ ἃ ΡΠ γδῖ Ὁ] Δ ἸΠΟΓᾺΪ δε ηδ6, γοῖ 80 υηΐϑη!6 806 18 Ὠιηδη ὨΔ- 
ἴυγο, δὶ ποῖῖποσ ἢυτηδη Ϊανν8, Ποννανοῦ Βα σο, ΠῸΣ Ὠίν!μθ ἀδημη- 
οἰδιϊοπβ, ἤσαν Γ δυν ἢ}, πᾶνΘ ἀνϑ θὰ ἰ0 ΓΕΡΓΕ88 ἱῖ. ΤΉΪ8 ὙΘΙῪ ἈΓγῸ- 
Ῥδηβ(Υ οὗ οὔῦ σοστυρὶ παίυγα νγ88 Οἰδαυὶν ρεγοοῖνοα, 86, 88 1ϊ βϑοῖῃϑ, 
Ἰαιηφηϊοά, Ὀγ ἴπὸ Ῥγίηςο οὗ Ηἰβδίογίδηβ, γῇο ρυϊδ ἴ6 β86ῃ(θηῖ ἴῃ 
ἐπ6 πιουίὰ οἵ ΠὨἰοάοίυδ, ἴ.. 8, 45. ψνΠεΓα, δή ποί(ἰοἰηρ (ἢ6 ὑγοῃθ- 
ὯΘ683 Οὗ τῃηαηκίηὰ ἴο 5οῖΖα ννῆδί 866 18 ἀδβίγα Ὁ] 6, ονθὴ δἵ ἴθ ἢαζατὰ 
οὗ ᾿ε ἱ(ε6 1, ἀο] υἀφα ΌΥ ἃ ἤορα τῃδὶ ἴδΥ 5}}8}} ἐβεϑρθ, ἢ δ) οἱ ἢ β 
(86 ΓΟ]]οννηρ; νεῖ ΡΥ Τεβοθοϊΐοηδ, νος ἢ οὐζϊ ἴο Ὀ6 ἀδερΙν ἰπ)- 
Ρτεββεὰ οὐ ἴπε ποϊῃάϑ οὗ [ρἰϑαίοτβ, Μογδ  ϑῖ5, διὰ ΤὨΘΟΪορ Δ Π8 : 
χεφύκασί τε ἅπαντες καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἁμαρτάνειν, καὶ οὖκ ἔστι 
νόμος ὅστις ἀπείρξει τούτου, ἐπεὶ διεξεληλύθασί γε διὰ πασῶν τῶν 
δημιῶν οἱ ἄνθρωποι προστιθέντες, εἰ πῶς ἧσσον ἀδικοῖντο ὑπὸ τῶν 
κακούργων. Καὶ εἰκὸς τὸ πάλαι τῶν μεγίστων ἀδικήματω»ν μαλακω- 
τέρας κεῖσθαι αὑτὰς, παραβαινομένων δὲ τῷ χρόνῳ, ἐς τὸν θάνατον 
αἱ πολλαὶ ἀνήκουσι" καὶ τοῦτο ἥπως παραβαίνεται" ἣ τοίνυν δεινότε- 
ρόν τι τούτου δέος εὑρετέον ἐστὶν, ἣ τόδε γε οὐδὲν “Εχεῖ Αμπάὰ ἃ 
ἔπει [ΑΥΤΠ ΟΣ ΟἹ ἢδ ΠΙΔΚΕΒ {118 οοηϊεβοίοη : ἀπλῶς τε ἀδύνατον καὶ 
πολλῆς εὐθηείας, ὅστις οἴεται, τῆς ἀνθρωπείας φύσεως ὁρμωμένης 
προθύμως τι πρᾶξαι, ἀποτροπὴν τινα ἔχειν ἢ νόμων ἰσχνὶ ἢ ἄλλῳ τῷ 
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δχρίδιποὰ Ὁγ είβ. πληρής μισδὸς. 66 υἷε 8, 14 
, 1δὅ. Απα {πᾶ {6 ΑΡροβί|6 δά ἰῃδί [468 ἴῃ νον, 

15 ἰαῖη πὶ {Π6 6 ΓΠῚ 5864 7υβῖ δίζ6γ ἴῃ πεοσρὶεἴα- 
ἐΐοη, τὰ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος. Ὅτοϊῖ., ἴοο, 
ὁοιήραγοα ἴη6 Ηοῦ. ὝΜ, γ᾽ Οἢ 15 ϑοιηθίηθ8 γοηἀογοᾶ 
τὰ ἔσχατα, αἵ ΟἴΠΕΓ {Ππ|68 ἀνταπόδοσις. ΟΥ̓ἰἢ6 δῦονα 
8έη86 οὗ τέλος ΤΏΔΗΥ ΘΧΔΙΠΊΡΙΘΒ ΠΔῪ ἰδ6 Βθθὴ 1ῃ [,068- 
ΠΟΙ 8 ποΐρ, δἰπγοϑί 4}} οἵ νν ἢ! οἢ ἀγὸ γοίδ θα Ὁ Κορρο. 
Οδγρζον. 511}}} ποῦ δρροβίζε Υ σοπηρᾶγθβ ῬΏΠ]ο 717 Ὁ. 
τοὺς τῶν ἱερῶν νόμων ἀποστάντας ἰδεῖν ἐστιν ἀκολάστους, 
ἀναισχύντους, ἀδίκους, - ὧν τὰ τέλη δημίαι σώματός 
τε καὶ Ψυχῆς εἰσίν. 

Φῷ, γυνὶ δὲ ἐλευθερωθέντες. Νῶν (48 1 τοιῃμαγκΚοά οἡ 
ἃ ΤΌΓΙΠΘΥ ΟΟΟΔ510}) 5568 πάθον ἐκ ργοβοηΐ οἰγοιμηι- 
δίαποεθ. 8ὅ66 (6 Ποΐβ βΒ0ργΓ 8, 41. Τε ἐλευθ. 4]- 
Ιυάδβ ἴο {86 ἰγΓδηβογ αῦονε πηϑπεοηθα Οὗ 5: Π6Γ8 ἴγοπι 
ἃ Παγβἢ {γγδηῖ 0 8 ὈδηΙσηδηΐ βονογοῖρη. 80 {δπδῖ ἰἴΐ 
5. ποῖ 1Π| ραγδρ  γαϑοά Ν Κορρϑ : “ δὶ ΠΟῃ δι }]1ὺ3 νο8 
ἀγδ {18 ἰη Ῥοιοβίδίθηι ἢ] Ἰ18 ργαν δ." 

ΦΩ, δουλωθέντες ἰΒ υδοή 80ΠΔΟΪΥ ἴο {Π6 δοῦλος 7υ5ὲ 
Ῥεΐοτγο  δηα {πογοίοτα 1 θεά οἡἹΥ θὲ στοπάογοά 
ἐς ρῃσαροά (ο ἔπε βογνίος οἵ σοά. Ηστο 7εθ. 
ΔΡΟΥ οἰζο8 {ἢ ΤΟ] ον ηρ ΒΘδα τ] ραβϑαρα οὗ Αρυ]οε]. 
4. ἴδϑα ποιηθῇ ἤυ!]ς βδηοίβο τ Π1{|τ0---ἰΘητ6 78π| ἡυης 
ΟὈβοαυΐο γο ρἸοη 5 ποβίγε ἀθα!ςδ, οἱ πη] 1516 111 }Ὲσ. πὶ 
5101 νοϊιηίαγπ). Νᾷπι απ σορροεῖβ Π6ς βούνῖγο, 
86 [168 ἑγυσέυτῃ ὑφ ΠΠγίδἑβ. 

φᾷ, ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἷς ἁγιασμόν. Ἡοτο 1 
σδηηοῖ 8586 η1 ἴο {Π6 Ορ᾿ΠΙΟῊ οὗἩὨ ΟΌΓ γθοθηΐ Γομηπθῃ- 

δεινῷ. Αηὰ τΒδὴ [6 ἄγαννβ {πε [Ὁ]]οννίηρ οοστεοὶ ἰηίεγεησε : οὔκουν 
ὴ οὔτε τοῦ θανάτου τῇ ξημίᾳ ὡς ἐχεγγύῳ πιστεύσαντας χεῖρον 
νυλεύσασθαι, οὔτε ἀνέλπιστον καταστῆσαι τοῖς ἀπόστασιν, ὡς οὖς 

ἔσται μεταγνῶναι καὶ ὅτι ἐν βραχυτάτῳ τὴν ἁμαρτίαν καταλῦσαι. 
Ηδεγο δῇ ἰἴ 6 [πὶ θενὶης ᾿αννβ ΘΟτὴ6 ἰη αἷα οἵ υ δ θηδοϊεηθπῖβ, 

8η6 φῥγοάιυοε {πε δἰγοηραβῖ εβδοῖ; Ὀδοδυδο, ἰπουρῇ ἴΠΕῪ εὐδρεπὰ 
ΟΥ̓ΘΓ ἴῃ 6 δ' ππεὺ ἀεηιπηοϊδίίοηβ ἴπ6 πηοϑὲ (δγιϊ υἷα, γοῖ {Πογ ἐο τυδαὶ 
πιυπιδη ἰαννβ ἤδνετ οδῇ εδοῖ, ΔΙ ΟἾγ, Θῃσοιγαρα ἴδε δἰ ΘΓ ἰ0 Γδ- 
Ρεηΐ, ὈῪ πόνον ἰθανίηρ ἴ (10 186 1π6 ννογβ οὗ ἴα ἰῃηπηαδία! Ἡ ἰβῖο- 
ΓΔ} 88 8Δἢ ἀνελπιστον---ὡς οὐκ ἔσται μεταγνῶναι, καὶ τὴν ἁμαρτίαν 
καταλῦσαι. ἰκἴ ἴἴοβε, ἴΠδη, ϑεγουϑὶγ γοῆθος οἡ (ἰδ ψἢο ννοιυ]ὰ 
Τεηλονα οδρίταὶ ρυ πἰθπηδηΐδ, δηα δἰσχῖνα ἰο οαϊ ουΐ οὗ [πΠ6 ϑογμίυΓε 
τ δί {Π6γ ἴογτη {Π6 μηρἠϊοεορλὶοαϊ ἀοοιτίης οὗ εἰεγπαὶ ριπὶεππιεπίε. 
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«Δἰόγβ (85 Κορρϑ) ψῇὸ (δῖε ἔχ. τ. κ᾿ ἐ. ἁ. ἴοσ ἔχετε 
κάρπον ἁγιασμοῦ, ΓΝ (Π18 86η86 : ““γοὺ ΘΗΪΟΥ {Π6 
δανδηΐαρθ δηα ρίοαβυγα οὗ ν]γίαθ ; γοῦν 11{8 18 σοῃ- 
Βρίσυουβ ἔοῦ σοοά ἀδοαβ." Οὗ ψῇο ἰᾶκο 1ἰ{ ἔογ ἐν 
ἀγιασμῳ, ἴῃ το ἢ (Π6 881ὴ6 86η86. [}ἢ (ἰῇ, (818 
15. ὯῸ ποῦ ἰμδη ἰακίηρ ὑὉΡ (το πι8᾽5 Ἰοανίηρθ," 
σθαι ν ρῥτγοΐδγαθίθ 18 1Π6 ἰηϊογργοίαίίοη οὐ τοί. 
Ἐοβθητη,, δπα οἰΐογβ: “ 1ῃᾶ΄ γ6 ΏΔΥ ΘΥΘΙῪ ἀΔΥ δ6- 
σοπ6 Ὠο] ογ." Βυΐ δνϑῃ {Π18 18 ἰοο [᾿πη64, ΤῊ 
τρι τἢ 18, {Π6 ἀγ. τοίδγϑ ἴο [Π6 ἰσ ἢ δηα ΠοΙν ργν!]ορα 
οὗ τὰ ΟΠ γιβιίϊδηβ ἴῃ ἐῤὲδ χοῦ], παπιοῖν, ἐμαὶ οὗ 
ϑαποί  ποαξίοη 0 ἐλο Ἡοίν ϑρὶγέ. ΤῊδ βθῆβ6 οὐ {π6 
ΡΆ588 98 18 πηοϑβί ᾿ῃσΟΙΏρΡΑΓΔΡΪΥ Μ6}} ἀδίαιοα Ὁγ ΟΠτγ- 
βοδίοπ) 88 [0]]ὁ 8 (Ρ. 89, 9.) : εἶδες πώς τὰ μὲν δείκνυσι 
δεδομένων κακεῖνα πιστοῦται, ἀπὸ τοῦ ἁγιασμοῦ τὴν 
δωήν; ἵνα γὰρ μὴ λέγης ὅτι πάντα ἐν ἐλπίσι, δείκνυσι 
καὶ ἤδη σε καρπκωσάμενον' πρῶτον τὸ ἀπαλλαγῆναι τῆς 
'πονηοίας, καὶ τοιούτων κακῶν ὧν καὶ ἡ μνήμη αἰσχύνην 
φέρει" δεύτερον τὸ δουλωθῆναι τῇ δικαιοσύνῃ" τρίτον τὸ 
ἁγιασμοῦ ἀπολαῦσαι" τέταρτον τὸ καὶ ϑωῆς οὐ προσκαίρου, 
ἀλλ᾽ αἰωνίας. ὃς 

28. τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας ---- αἰώνιος. ΓΗΪΒ 18 
“Ὁ Τορδριυδίϊοη οἵ τη 6 ροβιίεοη 188 Ὀεΐοσο, 1688 ρον- 
βρι συοιβίν, ἰδ! ἀονῃ ; νῈ {Π18 ΑΙ Γοησα, ΠΟ ΌνΟῚσ, 
παι ἃ ἐγ 6 Γ οἰγοαμηβίδηςρ, ηοΐ θαίοσα δανογίθα {ο, 
.18 ᾿ἱπἰτοατιοθα ; παηηϑὶν, (ἢ6 σοηῖγαβε οίνθοη ἀσαξῃ 
«ΟΠ ΒΙἀογρά 858 ἴῃ τυα465 οἵ 51η, [Π6 ἀεδεγέ οἴ ἃ νἹοϊοιϑ 
ΘΟΙΪΓΒΘ, 8η64 οἴθσηδὶ ἐδ, ἃ5 ποῖ ἰῃ6 ἀδβεγέ οἵ ΔὴΥ 
νὶ γί (σῇ 1688 νΊΓΙ6 80 ᾿πηροτγίδοϊ 88 Οὐ γβ), ἢ Ὀὰΐ 
{6 7γὲ6 σῇ οἵ αοα, ἀΝαγαρα ἰο δ ἢ δηὰ ΠΟ] ΙΠ 685, 
ΚΒγουρσῇ οὖν Τογὰ 9681 Ογιβέ : μισὴ αἰ βι ποιοη 
18 ρΡοϊηίδα ουἕξ ΕΥ (ἸΝγγβοβίοιῃ δηά {Π6 βδῃσιθηΐ (οι- 

ἘΞΠΗ!8 ψογάϑ 8Γ6Ὲ 88 [Ὁ] Ϊοννβ : ““" ϑαποέϊβοεαίϊο πος ἸΙσοο βυυηὶ αἰϊϊάδῃι 
ΡΟίοβῖ ὑγῸ βδησῖθ ἔδλοϊϊ8 ; βοὰ Ἴοῃγηοάήϊι8 δάδιις βυγταθπάα νἱἀδίυῦ 
ῬΓῸ οδεοεῖα χα εχ βαηοίε ἴβοι 8 τηδηδΐ, ᾳυοά πἰτηίγυπι ἴα᾽θϑ ΠΟ 65 
“Ωὔἱ ἃ ῥυοΐδηο ποπιϊηαπι νυΐο βεραγεηΐυγ, οἵ ἢὅ6ο συῃβθογθη 
ϑίηϊ φυϊρρίαπι μϑοι! δ γθ, ργεεβίδηβ ἃς ρΓΟΓΒ0.8 Ἔχ ᾿ ΓΪ 11. 

1 ὅο Ὑπεοάοτοῖ 68. 5. ἰῃ. κᾷν γὰρ τὴν ἄκραν τις κατορθώσῃ 
δικαιοσύνην; οὐκ ἀντιταλαντεύεται τοῖς προσκαίροις πόνοις τὰ αἰώνια 
᾿ἀγαθὰ. 
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ταοηϊδίοσβ. ΤΏ ὙΒοορἢν]. οὔϑογνοθ, {πᾶ {ποθ 
Ψ ΠΟ ἅγα βανϑά γϑοοῖνθ βαϊνδίίοῃ, ποῖ 85 [ἢ6 ἀμοιβὴν 
καὶ ἀντίδοσιν πόνων, ἀλλὰ χάριτι ταῦτα πάντα ἐγένετο. 
(866 τηογο 1η (γγβοϑί.) οὐ {Π6 Ὀγίπηνα βθηβ86 οἵ 
ὀψώνιον, 1. 6. σιτηρέσιον, δοαοτ᾽ 5 ραν, ΤὨΘΟΡΠΥ]. ὈΑΓΕΪΎ 
ἠομοΐον. 11 ψνὰ5 ον ἴον Οατοί., Οδίαδκοσγ, λὶ οί8., δὰ 
οΟἴδπογβ, ἰο βῇον (ἢδῇ {ῆθγ6 15 1 {π6 ΠΟΘ ράϑβαρο, 
θοίἢ 1ῃ ὀψωνια δπὰ χάρισμα ἃῃ Δ} 8100 ἴο τη 1}Π1ΑτῪ 
Δλιτβ, βυσροϑίοί, [ σοη]θοί ΓΘ, ραΓΕΪΥ . 1[Π6 ἸΤΩΔΡΘΓΥ 
Ψ ὨΙΟἢ δὰ ρῥιθοδάρα; δπᾶά δαορίβθα, βϊηςθ βυοῇ ἃ 
τοίδρῃοσ σοι] ὑ6 ΠΙΡὮΪΥ 1η{6}ΠΠ| 0106, {Π|6 δ] 6οῖ θ6- 
ἴῃς ἀουθι1685 ἔμ τ ΠΠ1ὰγ (ο [ῃ 056 ψν ἤοηὶ {Π|6 ΑΡροβι16 88 
δή ἀγοββίηρ. [{18 οὐὔβεγνοά Ὀγ ατοῖ. {Πδἰ (ἢ 6 ὀψώνιον 
ἀφηοίοα ρῥτοροιϊν διϑαά πιοπον, Ὀοὶηρ; οΥγ σΊ Π4}}Υ σίνοη 
ἴη Κιηά, δηὰ αἰογνδγάβ, οὐ Ὀϑιηρ σοιμιηυϊοα ἴον 
ΤΑΟΠΘΥ͂, {Π|0 ἢδπη6 811} γαηγαϊπθα. “ἴο 1ῃ18, Βοννανοσ, 
Ι σδηποῖ αυἱΐα 4586ηῖ. [Ὁ νουϊὰ ᾿πἀορὰ δα ίσυδ οὗ 
σιτηρέσιον : Ὀυΐ ὀψώνιον, ἃ8 Ὀεϊηρ; ἀογινοα ἴτοπὶ ὄψον 
δηα ἔψω, ἴο βοεῖἢε, βίϑθδπι, εοοΐ, βίρῃιῆρα οοοϊοα 7οοά, 
θυΐ ἙὨΙΘΗ͂γ ἀδποίοα ἢβη, οὖ δἱ ἰϑοδδί ψηδίὶ ψ ςδ}} 
πιραίέ. ΑΚ ἴο [18 ΚΟΥ δΔί]οη -ὠνιον, ἰἢδι 15 ἴτγοση 
ὠνέομαι, ἐο ὑιψ. ΤἼΘ γοάβϑοῃ ἢν τΠ6 ψογά 80 οἴθῃ 
οσσιιγγοά ἴῃ τῆ ρέωγαί 158, 1 σοη͵θοίαγα, {Π18; {Π8 
ΙΏΟΏΘΥ Ρδᾶγυπιθηΐ ψὰϑ ποΐ δἰ ἢγϑθι ἃ σδγίδϊῃ 811 ἐπ 
τϊοδο, Ὀυϊ ἴῸΓ σογίδιη ἐξθηιβ, ἃ8 ἴῸ Ὀγθδά, τηϑδῖ, νϑ- 
ΒοίδὈ] 68, ψηθ, ὅς. ; δη τ{Ππογείοσα (ἢ6 ψνογὰ ἀδθ- 
ποίηρ ἰ(ἤοδα ᾿6 8 ν)88 υιθα 1ῃ {Π6 ρίυταϊὶ, 1081 88 1Π6 
ῬΓοβθῦ τ] τ ΓῪ ἴεστῃ αἰξοαποοςβ. ον [Ὀγίμογ 1 5{Γ- 
[1005 οἵ (ἢ18 50 )6ςΐ 866 (ῃ68 ποΐδ οὐ 1Κ6 8,14. [πιἢ δ 
ΔΉ Π 611 4] ψογὰ χάρισμα (ΜΙ Οἢ ΠΠΘΓΑΙΠῪ 5: 1685 ἃ 
δταξμὶίψ}) 1ἰΏ6Γα 15, ἡπαἀουθίθαϊγ, δῃ δἰ] υϑίοη ἴο {86 
ἀοηδίϊνα 7) δοἰν σίυεη, οἱ ραγίου δῦ ΟσΟΆ81:0η5, ὈΥ {16 
ΘΙΊΡΟΙΟΓΒ. [{ τηυδί, πονονοῦ, θ6 σοι) δογοα [ἢδΐ 
{Π 616 18 οπΐψ δῃ 8}π|5]0ῃ ; δῃά {ῃογοίογο Ψ6 τηυδβί ἢοΐ 
(κα βοπηα οὔ τηθ θαγὶν ΓΠ ΘΟ ορίΔη8) } 655 ἴοο πηυςἢ 
«Οἡ ἴΠ6 5686, ΟΥ 866 ς ίο ἀδάυςοε γοῆηθδιηθηίβ 1 ἦος- 
{τη6 ἔτοιῃη (ἤθῆσθ. [Ὁ 18 βυῇηιοϊθηϊ, ἴῃ Ταβρεςοί οὗὨ 
χάρισμα, ἴο ταρατὰ [Π6 Δ᾽] 8100 ἃ8 ΟἿΪΥ τηρδηΐ ἴο 
ΔΡΡΙΥ ἴο οὔδ αἰγοιιπηβίϑηςα : ΠΔΙΊΘΪΥ, ἃ8 8 5.10; 
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{041 5] νδῖίοη 18 ποῖ οὗ πιοῦὶί, θυ οὗἁὨ στδοθὶ ΠΟΡ 88 
6 ἴο ΒΌΡΡΟΒΘΕ {4 Ὀδοᾶυ86 διιοῦ χαρίσματα ΜΟΙ 
8 γϑύαῦ 5 οἵ ρθουν τηϑγῖ, (Πδἱ 5 νϑί!οη 18 {Π|6Γ6- 
ἴοτβ οἵ πιοειΐ, οὐ οἵ ψνουκ, μὴ γένοιτο. 

(ἪΔΡ. ΨΙ]. 

ἮΕΒΕ δραΐῃ, αἵ οὐἹ θηΐγζαποθ οἢ ἃ μὲν ΟἸδρίεγ, ννὲ ἅγὸ δησοῦ  η. Ὁ 
ἵετο ἢ νανίοιι8 δηὰ ρογρίοχίπρ αἰ ΠΠ οι 1168, ἀηὰ ( πγπεηϊδῖο 5 
δοοπ δγθθὰ τπροῃ Ἰ᾿ἰτι|6 οἶδ {Π8π ἴπαῖ {Π6 δἷἰχ ἢἤγϑι νϑιξθ8 οὐ τῇ ]9 
ΟΠαρίογ ἤανα ἃ οἷοδα σοπηθοιίίοη υἱἢ}) (6 μτγεσεήϊηρ, Τηυβ ἰΐ ἰ9 
οὐπίαἰποα Ὀγ (Ὠγγβοβίοι ἴῃ ἴῃς β8η16 ΗἩομλγ. 80 δὶ (ἢ6 μτεϑεμῖ 
ἐἰν]βοι Οὐ ουΒ δ ἃ νΟΡῪ ψτΌηρ; μ]αςα. : 

716 φυεϑίίοη ᾿ονίενεγ 19, νοῦ) ἀθο8 ἴΠ6 Αροβίϊο δά ἀγοϑὶὲ Ὑγ]}ιδὲ 
ἀοδ5 ἢῈ πηεϑὴ ὈΥ νόμον; ὙΠαῖ Πα δα άγϑϑϑβ Ὠἰτη56} το {ἢ ϑ͵ειυς, ΟΥ̓ 
Ταῖμοι «ειοϊδ᾽, Οἰιτὶδιϊαη8, δὰ τ 81 ὈΥ ἑαιο ἢ Ὠιθδῃ8 ἴΠ6 [,Διν οἵ ΜΩβ865, 
5 116 ὁορὶ ίοῃ οἵ Ὀπυγϑοβίοτη δηὰ (ἢ οτεοῖ (οιηιμοηϊαῖονθ, απ ἰη- 
ἀερὰ πηρβῖ ΠΟ ΘΓ ΟὨΘ8, 885 Οτοί!ι5, ΒεΖα, ΨΥ 1Πεἴ, Το] εῖ., ΨΥ εἰδείη, 
Ἰλοθοηῃ)., Ηδιαγ, δηκὶ ἐβρθοία!ν ΤΟς Κα, ννῆο ργοπουησεβ 118 ἴο θῈ 
8ὺ ενϊαοηΐ, [γοῦλ (Π6 ἴθπογ οὔ ἢ ψνἤο 16 οδρίογ, (παῖ ἴἤθτα ἤθθὰβ ἢῸ 
ποτα ὕυῖ (0 Γοδα ἰΐ ν ἢ αἰἰοηίίοη ἰο Ὀ6 σοηνίποεα οὗ ἱΐ, ρατγιϊου αν }ν 
ἔγοῦ νϑῦ, 1, 4 ἃ. 6. Βιιῖ Ἐδιίϊυ5, (γε 8, ϑοῃοειίρεη, Κορρε, Μὶ|ά- 
ἀἸοίοη, διὰ ραυγ Μαοκηῖρὶῖ, δῖ κ ἢ6 δα ίίγεβδαθ [86] ἰὼ αὐ 

. Οἠτὶρεϊαηδ, Δηὰ ὮΥ νόμος Ἰθδῃ8 ᾿ἰὰλν υῃίνογβα ἶγ. Απηὰ {ἢ 8 Οτεὶ- 
118 ἴΚ68 στεδαῖ μαΐηβ ἴο ῥγονθ. “Τῆς ἀροβίΐε (ϑαγϑ 6) μιδ- 
ΒΌΡμοβεβ (Πδὶ ἴπεν "δὰ ἃ Κον]οῦραε οὗ [πε Ἰανν, ἱ. 6. τη6 ΟἹ] Τεβία- 
χηθηϊ, ᾿δϑηλυ ἢ 88 {Π6Υ6 νγὴ8 πεοά οὗ ἰΐ ἴο ἴδ ΟἿ γ δίῃ βϑγϑίθῃ, 
βίησε {η6 Οο5}6}ὶ ἀοοίγίηθ ππᾶκοβ οοηβίἀθγαϊα 86 οὗ {π6 ἰανν, δηὰ 
Σεῖεγϑ ἔγεαΌθηι]}Υ ἴἰο ἰἰ. Ηδμοε 1ἴ 18 [Πδῖ (αϑἸπηοηΐᾷ ΔΓΘ 50 οἴϊδῃ 
εἰιεὰ ἔγοπι (Π6 Ἰανν ;- ἃ πα ΠΙΔΩΥ ερεοΐαὶ ργθοθρίβ ἴοὼσ {Π6 τορι ]αιϊΐοη οὗ 
Οὐ ᾿νθ5 διὰ ἴπεσε Ἔχρί αἰ θα, νυ ἢ]6}} 8.6 ΟὨΪΥ ὈΓΙΘΗΥ δῃὰ ΟΘΌΓΒΟΡΪΥ 
ἰουςπεὰ οὐ ἴῃ ἴῃ6 νη τηρ9 οὗ ἴ6 Αμοβίϊεϑ. ΕῸΣ δ ρρδδγβ ἰδ 
(ἢ ΟἸ ΓΙ 8189, δἴίον μανίηρ αἰ ηθαὰ ἔοι) ἰἢ6 ριεδο ίηρ' δῃὰ ἀοο- 
{γπα οὗ ἱῃ6 Αμοϑῖ}68 ἃ ρϑηδγαὶ Κπονίοάρα οὗὨ [ἢ6 (ἢν ο[ΐδη χο]ρίοι, 
ἀΠἸ σεμτγ ρεγυδοὰ τς ΟἹά Τεβιαπιθηΐ, 80 8ἃ8 ἴὸ εηρταῖς ἰπεγουροι 
ΠΟΤῈ δρεοΐαὶ Γ0}]68 ἴῸΓ {π6 τερζυϊαιίοι οὗ {πεῖν 1ἴνε5.᾿ ἘΤΪΐδ ]αβί τὲ - 
ΤΑΙ ἰ8 Ἰηἀδεα 8 ΥΕΙῪ ἴΓ6 ΟΘ, δα ἀσβογνίηρ; οὗ αἰἰδη(ίου, Ὀαϊ 81}}} 
ἄοεβ ποῖ βεοῃ ἰο ὑγονε ἢὶ8 μοβιἰο. ΝΕ ΟΡ 18 1 οογίαϊῃ, ΟΣ δνθῇ 
»γοδαδίο, [αἴ δυςἢ Ἰαῖο]γ οομνογίοα Οδ }} 6 ΟὨγὶσϊἰδη8 88 ἴη6 Κο- 
ἴπδη8, δηὰ Ὑἱ1ἢ δυο ἀδερ-τοοϊοα ρῥγωυάΐοεβ δραϊηβθὶ (6 76, 
δου] ὰ ὥανθ 80 δϑϑἰἀυουδὶν δι παΐθὶ τΠ6 ΟἹ Τεβίαπμιθηῖ. Κορρο 
δίγεπυου 8} Υ ταδὶ ἴδ: η8 (ἢαὶ Ὀγ ᾿ᾶνν 8 τηρδϑηΐ απ ἴανν, Ἱπο]υάϊηρ οὗ 
οοι 86 {Π6 Νοβαϊς [μνν, νν ίοἢ ἢς δοκηον)εαρθβ ἰ8 δβρεοίαϊϊν Δἀνεγιοα 
ο ἴῃ {Πἶ8 οπαρίοι. Βυῖ ψιηδῖ ἰ8 [Π8 Ὀὰϊ νἱγίυ4}}γ δϑδηαοηΐηρ 1Π6 
Ὠγροῖποαῖὶβ ἡ Απὰ 1 8 ὑδ6]688 ἴο ὑγρα, υἷι} Μβδοκηΐχῃῖ, ἰμαῖ τΠ8 
Αροϑίϊε᾽ 8 γεαβοηΐϊηρ; 8 ἔγιια οὗ [ῃ6 ᾿ανν οὗἩ παΐυΓα 88 νγ6]}} 8 οἵ Μοβεϑ. 
11 πᾶν Ὀ6 80; ὑθυῖ (δῖ 8 Ω0 πιογὰ 8 ΜΝ}}} δυΡὶν ἴο [ἢ τηοΓαὶ, 
οτεηϑὶο, δηᾶ ρου "16 8] ραν, δηὰ 4}}, ἰηάθθά, Ὄχοορῖ {᾿Ἰ8 σθγεπηοη δ]. 
Ἡς ςοπίοηθ, ἰοο, ιἰὰϊ ΌὉΥ πιέπ τοὔο -κποῖῦ (π6 ἰαὶ νυϑὶ Ὀ6 τηραηῖ 
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8}} τσ Ὅδὸ ποῦν {ἰὸὶ πδίυτε οὗ ἰδν ἀϊνίδε δὰ θα. Ἠδετο 
δρνλίη ἰἴ ἰδ {Γυ16 {ΠἸῸ ἈΥμεμ πὶ ἀρρμέϊοα ἴο διοἷν; δι της εοπίοχι ᾿5 
4υΐϊῖϊα ἀρνδίηδῖ ΔΔῪ 800 ἢ Ἰαϊπυἀς οἵ εἐχμ͵δηδιίίοη; δηὰἀ ἰξ νυυουἱα δὲ 
᾿δΊΓΑημΕΙγ Ὀπιογναϊΐπς τη ΟἹά Τεδβιίαπνεπὶ (ννίο ἀπ Αμοδί]ε 
οου]ά ῃοῖ πηϑϑη ἴω 40) ἴ0 δι ρμοθε παι (6 δεννε ἀἰά ποῖ Κῆονν 'βόγε 
οἵ Ἰὰνν {δὴ τπ6 σε η[|685. Α8 ἴ᾽ὸ Μδοκηῖν 8 ἀγρυϊεπῖ, ἐεάυςοά 
ἔγουι {Π| ΓΌΣΠΙΕΓ νόμον ᾿νανίηρ ἢὺ .ιίοὶς, ἰὰ 1ϑ ἀδβεγνίηρ οὗ ᾿ἰτ{|6 αἵ- 
ἰεηιΐοη ; 5ἰησα [Π6 Δροδῖ]ε 156 ποῖ 80 ὀχϑεῖ ἴῃ ἷδ υϑ6 οὗ [ἢ ἀιεὶς, 
1Ππδῖ ννθ σδῃ δαΐδὶγ γοῖ τηυοῦ ἀεροπάήεηοο οἡ ἰΐ. Βεδιἀββ, ἴπε ἔοστωεσ 
“νόμ. ἰΒ ονἱάοπιν δυὐσταϊηδαῖα ἴο {ἢ ἰαϊίογ, ὙΠΟ ἠαε ἴΠπ6 δγίϊεϊε. 
Νονν ἴἴ οἵϊεπ άρρδπο παῖ, ἰῃ ἃ διδογαϊηλῖα βδεηίεηςθ, ἃ νόοσγὰ ἰδ 
Τερεαϊεά ννἱτπουϊ {π6 ἀγίὶοῖθ, νοῦ ἀαά [ἃ ἰῃ ἴΠ6 ρῥτγεοεθϊηρσ δπὰ 
νγίμοεΐραὶ οπο: δπὰ πεῖ τἢς οἴδυϑε γινώσκουσι γὰρ νόμον λαλῶ, 
τηουμ ἰηίεγροθοὰ ἰῃ (ἢ τοϊὰϊα οὗ, ργΟρ ΣΙ ΘΟμ68 8.6 Ὶ {116 γεϑῖ 
οὗ, τπ δϑηϊδιιοο. 

Βυι ἰο δἀνεγί ἴο (ἢ δεορὲ οὗ {ΠπῸ σπαρίεσ, ἰἴ τᾶν ὕὲ οὔβογνοί, 
(νἱτἢ ΟαγρζΖον,) (παι {ΠπῸ Ηγδὶ οἷχ νυθῖϑεβ 1] πιδῖγαῖθ, ὈΥ ἃ πεῖν δῃὰ ρο- 
Ῥυϊαν ὀχανημὶε, [ἢ 6 ννοτγεβ οἵ 6, 14. οὐ γὰρ ἐστε ὑπὸ νόμον. Ἐυγ, αν- 
ἱρῷ ἴΒεγθ δῆονῃ {παῖ {8 ᾿ἰθεγὶγ οἵ (Ἰνε δια η8 οου]ά Ὀ6 πο Βἰπάγαησε 

.ἴο νίτῖυς, δι (ἢ Γένοῖβα, δπα πανίηρ οοιϊημαγεὰὶ τἢ6 οοῃαϊιΐοη οὗ 
τς 2 εννϑιι ΟἸΓΙ δι πη ἴο [Παὶ οὗ δίασες ννῆωυ Πιδὴ ραϑθε ἱπίο ἴΠ6 
μον ον οὗ Ἀποί θ᾽ τηδβίεσ, νοῦ. 16--- 48. ἤονν ΒΘΟΟΏΟΪ τἢ6 Αροϑι!ε 
ΘΟ ΑΓΒ {Π6 οοπάϊοη οὗ {πθϑ6 μογεοῦβ νυ ἢ {ΠπῸ οἴαϊς οὗἩ 8 ωἕῇε, 
᾿ἴἢΟ δῇεογ ἰδ ἀθοθϑδα οὗ ἃ ἔόγσιθοῦ Ὠυδυαπα ΓΠΔΥ ὑῈ αιαγτγ οὶ ἴο δῃ- 
οἴπεσ, ΕῸΓ (ἴο ὑδὲ (ἢς ννογάβ οὔ Κορμ6) 88 ἰῃ ἴα Ἰδϑὶ οπδρίθσ ἢ 
“Βαὰ (γεαϊθὰ οἡ δηὰ ᾿ἰΠυϑίΓαῖοὰ τΠ6 παίυτο δηθὰ Ὡθοθβϑὶυ οὗ ἃ ἢονν δπὰ 
"υΪγ "ἔπ ὑπάογ τῆ ποιίοη οὗ αἀνίπε ὑπίο εἰμ, 80 ἤδσα ἢ6 Βρρ|ῖ65 6 
“ϑαῖῆς ἤξιυγε ἴο (ἢ6 Ἔχρί ΓαῖΙΟἢ ΟΥ δογοροϊξοη οὗἉὨ ἰανν; δῃηὰ ἱβ πηθδἢ8 
«Όγ {πε σοπιρδυίβοῃ ἴο τοργεβεηῖ (Πα {6 1 νν οὗ Μοβεδ θεὶηρ ἀοδά, 
(3. 6. δυγοραϊοή,) δ νν 5 ΟἹ" δι 188 σ8} ΠῸ ποτα ὃς δαἰὰ (6 ὃς Πεϊά ἴο 
οὔεν ἰϊ, [Πδὴ τἶνα νυ οὗ α ἀεϑδαὰ ἢυδθαηὰ οδὴ Ὀδ6 βαϊὰ ἴο ὃς γεῖ Πεὶ 
ὕὉΠῈῈΓ δι θ)θοιίοη ἴὸ Ὠΐπι. [πὶ [6 δρρ!!οδιΐοο, ἤόνγενεν, (86 Ἐόδϑημη. 
ψΜ06}} ὁὔδογναβ,) οὔ (8 εοη)υραὶ εἰπιΐΐε, ᾽ϊ 15 μλαΐη τπαῖ (ἢ σοτηρατί- 
60. τηιιδῖ μοῦ Ὀ6 ἴ00 ΠΟ ἢ ργοϑϑο, δυΐ {{Π|Δ φεπεγαὲ ἑπέοπέ οπὶγ οὗ 

“(ἢς ΑΡοβι]α ἱκορὶ ἴῃ τοϊπά. Ὅῆδ 5656 ἰθ ϑ'τηΡ]Ὺ [Π1|8: “Α8 ἃ νῖΐε, 
αἵ ἴῃς ἀδαίῃ οὗ πεὲῦ ἢυϑθαηά, ΠΙᾺῪ Ἰανν ΠΥ ΠΙΔΙΤῪ δηοῖθοσ, 80 ἀο ννῈ 
ΟἸ δι η8, ννῃο, ἢ τοϑρεοὶ οὗ ἴῃς Μοβδῖο [δἂνν, δὲ οοπαίἀθγοὰ 89 
“δεδά, Ὀεϊοδρ; ἴο Ἀποῖ με Μαδϑίεσ, ὄἌνεὴ ΟἸγδί." [τ ἰδ οὈδεγνθὰ 
Κορροε, δαὶ {ππῸ ἰανν ἰδ οἴϊεῃ, 88 ἤδθσγθ, ρεγβοηϊβοά Ὀγ τῇς 96 ἢ 
ὙΥΓΠΟΙΒ : δηά δε γεΐοι» ἴο Ἐ οδβῃπηδοὶ ἀς Απηΐπια, Ο. 7. Ἦοτο ἰἴ 5, 1 
“τίη κ, οἵ ἱτηργοῦΒΪΥ οοηὐεοϊιγεα Ὀγ τ. Ἦν ε115, [ῃδι (π6 δ εννβ γνὲσα 
δοοιιβίομηεα ἴο 0.56 ϑ0Πὴ6 δ}0}ἢ) δγριιηεηῖ υγ {86 ποῖ αὐ 1ηρ᾽ εἶνε ἔανν 
᾿οὗ Μοϑεβ, δηὰ επὐγδείηρ (Π6 (ἸΟΒΡ6]; ᾿νβογείοσγο ἴῃς Αμοδίϊβ, ὉῪ 
(8 ΘΟ μαγίϑη, ϑῆοννθ ἴμαὶ {ΠΕ ὑγου ἃ ποέ θ6 ρΌγ οὗ δρίσι 8] 
βάυ]ἴοτγ ἰη αὐυἱττίηρ; {ἢ ἰανν. 

Ἴδυβ, 885 ΔΓ 886 ΟΠ ΟΟΓΏΒ (ἢ ραηογαὶ ρυγρογί οὗ 
11:6 σοι ρϑγίβοῃ, 8] 18 Ρ]αίη ; Ὀυΐ, ἰη {Π6 ΔρρΠοδίϊοη 
οὗ 1ἴ, 4 ἀἰΠΠσΌ ΠΥ τηθοίβ 085 δὲ [Π6 νΘΎῪ {ΠΓΘΒΗΠΟΪά. 
Τίνθ ἰανν, 1 15 βαι, κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ᾽ ὅσον χρόνον 
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δῷ. Νον ἴἴ 85 θθθη ἱπαυϊγοα ψηΐϊοὶ 18 Π 6 πουηπά- 
τ|νὸ, νόμος, οὐ ἀνθρώπος Ὁ (ἸΠγγϑοβίοιῃ, δηά δἰ] τηοϑβῖ 41] 
1ὴ6 διητθηΐ πὰ οϑανὶγ πηοάθγη (ομηθηϊδίογϑ, 88 Υ 
ἀνθρ. Βυῖ Οετίροη, Εναβην8, (τοίϊι5, Η4]}, Πθ͵οάάν,, 
Ηδγάν, Κορρο, δηὰ δ΄'δάθ, ἢχ οὔ νόμος. Νοῦν (6 
ΟΓΠΊΘΓ 5668 Γδηϊγοὰ Ὁ ἰῃ6 οοποέγμοξίοη, ἀηὰ (Π6 
Ἰαζίογ νουϊὰ ἀρροᾶγ ἰο θὲ ἀδιηδηάθα ὈΥ 16 οοηέεχέ, 
δηΐ ρσοηθγὰϊ βοορο οὗ {πΠ6 ρϑβϑᾶρε. “1 νου θ6 
ΘΠΟΏΣΓΆΓΥ ἰο [6 ΑΡοϑι[ε᾽8 ἀδθδίρῃ (ϑᾶγ8 Ποάατιάσθ) 
ἔογ {Π6 βθῆβα (9 δ6, ἐῤθ ριαὴ ᾿ἰνθίῃ; ἔογ 6 ργο- 
[εὐϑθ αν δηάθανουγβ ἴο ργονο ἰπδὶ {Π|6 τη δὰ οι- 
᾿ϊνεὰ ἢ!]5 ὀὈἰραιϊοηβ ἴο {π6 ἰανν. ὙΠοβα (οτηπηθη- 
ἰαΐονβ, {ῃΠογϑίογθ, γθηάθὺ ϑῃ υαέσέ, 15 υαἰϊά, ἰδ ἐπ ζογεθ; 
οἵ ψῇῃιοῦ β5θη88 ΚΟρρδ οἰῖθ8 ἃΒ Ἔχ 65, 500}. Αη- 
τ. 200. οὐ γὰρ τι νῦν γε κἄχθες ἀλλ᾽ ἀεὶ πότε ξῇ ταῦτα 
(3.1}. προστάγματα) θεῶν. [οιποβίῃ. δᾶν. Μαοατί. 
Ρ. 666. ἸΤῃεοροιηρυβ τηογίιι8 65ΐ, οἱ νόμοι οὐ τετελεύ- 
κασιν, οὐδὲ τὸ δίκαιον τετελεύτηκεν. Βυΐ τῆ6 ρ γά86ο- 
ἸΟΡῪ οἵ ἃ ροβί 18 βογοοὶν ἴῃ ροϊμΐ, ΔΎ ποτα (ἤδη οὗ 
Δ ΟΓΔίΟΓ, δῃηἀ Θβρθοία}}ν 80 ἤριγαῖῖνα ἃ 6 88 1)6- 
τηοδίϊθηθθ. Βϑϑιάθβ, ἴῃ {886 ρϑββᾶρθθ (ἢ6 ψογά 
τετελ. γοίθυβ ἰο νῆδί νηΐ Πηιηθαϊ!αίοῖν Ὀοΐοτα ; δά 
{Π6γ 15 τηθγοὶυ {Π| οΠδηρίηρ ἴΠ6 86η86 οὗ τετελ. ἴΓΟΠῚ 
ἃ Ρηγρίςδὶ ἴο ἃ διρηϊν ἤρυγαίινα β6η86; ΨὨΪΟἢ 15 ἴδ 
1685 Παιϑὴ (ΠΔὴ [η΄ (ἢ6 ραβϑᾶροβ οὗ οὐγ Αροβίῖβ. 
Μοτγθονοι, [ῃ6 σοηϑβίγιο 9 Τεα]υΓο8, ὩΔῪ ἀεδιηΔΠ65, 
ἀνθρώπ.; ἴοι νόμος ποι! Ὀ6 δχίγοιηοὶν ἤδγϑῆ. ΟἾὟῸ]- 
᾿1ὰ8, ἰηἀ664, οὐ {ἢ6 οἵδεοι Πδηή, ὉΓραΒ: “1 τα Β6 
Γοΐδιγθα ἴο ἀνθρώπου, ΕΓ 5668 ἴο 6 βοπιϑιῃϊηρ 
ἱΠΔΌΡοϑιία ἴο ἴΠ6 [ὉΠ] ον ἱηρ᾽ 5: πη}Π|ἀ6, ἴῃ ψ ἢϊοἢ τἢ8 
ἰδ 15 σοπῃηρδγοα (ο ἃ μυϑθδηά, Δηἃ Μὲ ἴο ἃ ΒιΓν ΙΝ] Πρ 
ΜΙ: δηἀ ἸὨΟΓΘΟΝΟΙ ποτα ψουϊά 6 πο προ οὗ 
Κηονίοσρα οἵ {πὸ αν ἴο Κῆον ἰῃδὶ {Π6 ἰατν ἢ88 ὯὨ0 
ρονγοῦ ονοῖῦ [ἢ6 ἀσδά : ἴογ {{}18 γθᾶβοῃ 1186} Γθ ο ἢ 65." 
Βα {18 ἰαϑί οὐγδοίίοη 86θηβ οἵ πο ἴογοθ; δηὰ [ἢ 
ς88368 ΒΌΘΙ 48 (ἢ15, ἴῃ ΨΠῃοῦ ψῈ ἤανθ ΠῈΘΓΘΪΥ ἰο ἐο 
ψῖτἢ 76 8} πποάθ5 οὗ τ] πκίηρσ δης βρθαϊκίηρ," δι οἢ 

ἃ ΤΊ Ταγραα), Ῥθ. 88, 6. Μϑδ]!, ηυὶ ᾿θογ απ Γ, εἴ ἢρη τοάδαηϊ, 
ἤλοι! δυηῖ θα ἃ μγεδοερίο, δἰσαϊ οοσοίδὶ φ᾽]δἤΐο. ϑοειδοῦ. ἔ, 15], ῷ. 
Ῥοβίαυδιχ ταογίυυι5 68ἴ Ὠοπιο, 11 Ὀει οἴ ἃ μγεοαορῖίίβ, 
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ἀγραπιοηίδίίϊοη 15. ΝΟΥ ἱποοηοϊυδῖνθο. ὙΠῸ “ΣΟ ἴπ- 
[εγργοϊατοι ἰδ τπουρσῇϊ ἴο ἰηνοῖνα δὴ οἴξβηϑίνα ἐδυῖο- 
ΙοΩ͂Υ ; νὶΖ. “1δσχ ναϊοῦ αυδληπόϊα να]οϑῦ ! ἰὸχ οὔ] χα 
φυδιηάϊα οὔ γαῖ "Ὁ Κορρο, ᾿Ιηἀ4664, ἀθη168 (ἢδῖ τῆῇδγο 
5 ΔΗΥ͂ ἰδυίοϊορσν, δηα Γοηηονθ8 411} Δρρθᾶγαποβ οὗ 1 
ὈΥ ἰγϑηϑίδιίηρ [ἢ 8: ““Πυῃ ναοὶ 6 Χ, βθγνᾶγα θη 
υΐϊϑααθ τοηδίαγ." Απὰ νὶν (86 8445) ἰση μᾶοϑ 
υαίοί, νῖτα ἰαθοΐ ; 8δ'ηςθ 8 ᾿ᾶνν 15 538414 ἴο ἀ16 ψῇῆοπ 1 
185 8Πη1}}6α4, δηά ἰπογοίοσο ἰοβθϑ 118 ἔογοθ. Βυΐ Πα 
δήάιισαβ Πο 8υΠοϊθηΐ ΘΧαΠΊρ]68 οἵἁ {Π]18 βρη! βοδίίοη 
οἵ᾽ δὴν, ΠΟΥ οὗ [Π6 σοῃϑβίγιο] οῺ νν Ὠοἢ 1 σΑΓΓΙ6Β ψΙ ἢ 
1: [ῸὉΓ (48 185 οὐβεγνθά Ὀγζγ Αιπιῃοη) 1 ψουϊὰ 6 
ΘΧοθϑά αν Παγβῇ, 8ηαἃ ἀραϊηβί (Π6 8115 ἰοφαδηά! οὗ 
5ι. δ} [ῸὸῪ δ ἴο "6 ταίδεγρά ἰὸ νόμον, οῇ δοσοιηΐί οὗ 
186 ΤΟ] ον ηρ ϑώντι ἄνδρι, νν Ὠϊς]} 18. ΟἸΟΒα ἰ ν σοηπροοίςά 
ψΠΠ 1Π6 ρῥγοσεαϊηρ ὈΥ γὰρ. 

ὕπάαον {ῃθ686 οἰγοιπηϑίδησθϑ, 1 866 18 8δίθεί ἰο 
δάορῖ {Π6 βτδὲ τηϑθηςοηδά, ἱ. 6. ([6 σομημηοῃ, ᾿η6Γ- 
Ῥγοίδιίοη. [πιϊἰοει δἰέλον νν 1}, 1πὰ (ἢ6 6η4, Ιεδά το 
1Π6 88Π|6 86η86: δηή ἰΐ 185 Τπῃουρῇς ὈγΥ Ῥαγθυβ δηὰ 
Ογο  ι8 τὶ (06 ΑΡοβιῖα ρυγροβεὶγ 1ος [Π6 τηθδηϊηρ 
Δ ριοῦβ οὐ οὗ ἀθ] σδοῦΥ το {ἢ6}γ ἔθοϊ ἰηρβ 88 ψεν8; 
Δα {{1|ὰ8 11 πηᾶγ "6 τεΐδιγθά ἴο δοίῃ, δά ργοχίπηυπι 
ΡῬΓγορτγιὸ, γεπηοί! 8 ΡῈΣ οδἰδο γοϑθίη. [ Κῆον ποῖ ψῇ6- 
Π6Γ 1}1]8 σδη Ὀ6 δαιηϊἰοὲ : δι ἰἶ 80, (ὴ6 ψοταάβ8 ἐφ᾽ 
ὅσον χρόνον δὴ τηϊσηϊ Ὀ6 ΓΟηΔΕΓΘΩ : “ α5 ἰοηᾷ α8 ἣδ 
ἰϊυος, απα ἐἠδ ἰαιυ ἐΐυο8, οὐ 15 ἰῇ Ὀεϊηρ, τϑίδι 8 115 
Ρονψογ." [{ ἰβ ρἰαίη (ῃαἰ θῃ ἀνθρώπου 18 τηϑδηΐ ἃ }εγ- 
ΦΟΉ,, 1. 6. οὗἁ εἰἴΠ6γ 8βαχ.0. ΤῆθΓγο 18, ἴοο, 8ῃ 6}105818 οὗ 
μόνον. 

ῷ, ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ---νόμῳ. Ὕπανδρος 5ΙρὮ 68 
α πιαγγεά τὐοπιατ ΠΟΥ ΠΥ, ομ6 Ψῆο ἰ858 ὑπὸ, φηραροά 
ἐο Πα! ἐν δηα ορεάΐϊεηςθ. ΤὴΘ νογὰ 15 ἰουπα οἰ εν 
ἴῃ (Π6 Ἰαΐεγ (]αβϑϑίοδὶ ν γ[ογβ ἢ οἱΓ[ ν" σῇ θχδιῃρίθββ δΓθ 
ἰνθὴ ὃγ ΕἸβηθν, ΝΥ εἴ8., δηά Βοβϑηῆ. ἔχογο. ρ. 106. 
ἰ αἷϑο οσοιυγα 1ἢὴ Νυπ. ὅ, 20 ἃ 20. Ρχον. 6, 94 ἃς 

90, διγ. 90, 10. δηά δηβϑνοιβ ἰο τῇς Ηρθῦν ΤΠ ὍΝ. 
Τῷ ϑώντι ἀνδρὶ δέδεται 18 ρυΐ ἔογΓ τῷ ἀνδρὶ δέδεται 

» , : Η : 
ϑώντι, “18 Ὀοιμηα ἰο πὶ 848 Ἰἰοηρ ἃ8 )6 ᾿ἰνθβ." Αἱ 
νόμῳ ἰῇ Γ8 18 ἃ 5 δυήιτοι οὐ ἐπὶ, [ῸΓ κατὰ νόμον, ὃν 



ΒΟΜΆΑΝ9, ΟΗ͂ΑΡ. Υἱ]- δγς. 

ἐκε ἰαω. ΤὮΘ δον β86η86 οὔ δέδεσθαι οσοιγϑ ἴῃ 1 
(ον. 7, 8ὃὁ8.ὡὈ. Απῃά 80 Ασςοῆ. Ταῖ. ρ. 41. (οἰϊοὰ ὈΥ͂ 
Κορρο): ἀλλῇ γὰρ δέδεμαι παρθένῳ. 

ἴῃ {18 βθηΐθηςθ, 1 πηδὲ Ὀ6 ΟὈϑογναα, γὰρ 18 ἐἐέμ5- 
ἐγαΐίυο; 4. ἃ. ““ἴαἶκα δὴ δχδηλρὶθ ἔγοπι ἰῃαὶ σοπηθο- 
τ΄Ίοὰ ψΏΘΓΘ αν 866 Π18 ἴο ἤᾶνα πηοϑβϑί ἴογοο, ἔπῸ »παΐνὶ- 
πιοπαί. Νον Ἃἢ}15 18 Δρρ! 6 ἴο {πΠ6 σα86 οὗ {π6 ν 
ΜΠ ἢ γοϑροοῖ ἴο ἴΠ6 Ὠυιϑθδηά ; δυΐ 1 15 ΘαΌ ΠΥ Δρρ  !- 
ΔῦΪα ἴο {πὶ οὗ (ἢ6 804 ηα 85 τοραγ 8 (ἢ6 ν]ΐδ. 
Τῆ6 Αροβίθ πηογοΥ πηθδηβ ἴο ἄγρὰθ {παι ἄραίῇ, ἴῃ 
οἰ γ σα86, ἰοοβθηβ ἴδηι ἔγοπι οὐ] ραιίοη ἴο 16 ἰανν, 
88 Γοβρθοίβ δδοἢ οἵ δγ: δηά ἢ6 β66πὶ5 ἴο Πίηΐ, “75 
ας “7 τῃ6 ἰαἂνν, ψῃϊοῃ δαυδὶ τγοϑροοῖβ Ὀοϊῇ, ΨΘΓΘ 
αὐγοσαίεοά." ὮΪϊ8, [Π6η, 866Π18 ἴο Ὀ6 ἃ ἀε]]οαῖθ ΨΥ 
οὗ βαγίηρ ἴδ [ΠΟΥ ψογα ἰοοβοά ἔγοπι δἰϊ οὐ] ραίίοη 
ἴο ἴ{πΠ6 Μοβαῖς [“Ψ. 

ᾧ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρὸς. Οἡ {ἢ}18 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη, νόμ. τ. ἀ. Μτ. Τοοῖκα οὔβογναβ: “11 σδη 
Ϊῃ Ὧ0 8686 δ6 τογπη6α ἔλθ αι ΟΥ᾽ ἐὴς μμσδαηά, Ἰνὰΐ 854 
1 15 {Π6 ἰανν ΨΠΘΓΘΌΥ ἢ6 Πὰβ (Π6 τίρῃξ το ἢῖ5 ψιξε. 
Βιυιΐ {158 αν, 85 (ἍΓ ἃ5 { 18 {Π}6 ἢυβΌδη ς᾽ 5 ἰανν, ἃ58 [δῦ 
88 ἢ6 88 ΔΗΥ͂ ΠΟΠΟΘΙΠ 1Ππ 1ἴ, ΟΥ Ὀγν!]αρο ὈΥ Ἰΐ, 4168 
ψ τ ἢ), δη 80 8116 18 ἰοοβϑά ἴτοηι 1{. Κατήρ. ἰ8 
ψὉἢ] γεπαογεά Ὁγ (Βουμπθη. ἀπολέλυται, ἠλευθέρωται.: 
Απὰ 80 {πὸ δγγ. Τῇ νογιὰ οσσιιγβ ἴῃ [ἢ6 58ΠΊ6 
86η86 ἴη (αἱ. ὅ, 4. κατ. ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ. [{ ΔῆθνγεΓβ 
(ο ἰῃ6 Ηφῦτγ. ΤΏ ὕο3. Ηδιθ, [ιόσψενοῦ, {πθγῈ 18 ἃ 
βοιΐ οὗἉ Πυρά!]αρα; ἔογ, ΡγΓοΟρΡΟΓΪΥ βρϑακίηρ, (ἢ6 ἑαὶσ 18 
5814, κατηργεῖσθαι, ἐο δδοοπια υοἱά. Βαϊ 1 ἢΔ8 Ὀδθη 
τσ Εἶν οοη]δοίαγοα ΟΥ̓ [ἢ6 δηθ6ηΐ δΔηα δοπηθ το θγη 
(οιῃπιοηϊδίοτγθ, {πὶ 1ῆ6 Αροβϑί]8 υ.865 {18 οἰδηρθ 
ουἱ οὗἉ ἠδ] οδοΥ. 

8. ἄρα οὖν, ϑώντος τοῦ ἀνδρὸς, μοιχαλὶς χρηματίσεε, 
ἅς. “1{{ῃογοίογα 5.6 για Πογϑοὶ ἢ ἴο ΔΉΠΟΥ τηδη,- 
ψΉ1|6 Ποῦ Ὠυβραηᾶ ἰἰνθῖῃ, βῆ6 ν1}} ([8,. ΟΓ π|ᾶγ) Ὀ6 
σα] ]οα δῇ δά] γθβ85," 1. 6. 88:6 νὴ]! 6 οὔθ. δ᾽ εἶναι 
781 Δἴῖοσ. Οἡ {ἢ 8 86η868 οἵ χρηματ. (ἴο )8 (4166), 
οὗ υἱεῖ πυπηθύουϑ Θχδ 68 ἃγὸ ποσὰ δάδυςοά Ὁ 
γεἰβίοιη, 1 πανα ἰτοαϊοα ἴῃ ἰΠ6΄ ποῖα οὐ Αςίβ 11, οἢ, 
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8. ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρω. Ἐπᾶις, Μοποςῖ., ΡῚα- 
σϑῖογ, 8ὀηἃ οἴδογο, οαχρἰδίη [ἢ 8: “ "ἢἶ 8ῆ6 Ὀ6 πιαγγιεά 
ἴο δῃοίμον." Βευῖ ατοῖϊι5 δηά ἵζορρϑ τῆογε ργορετγίΥ 
(αἶα ἰξ ἰο εἰρη ν “ ψιοία ἦδν ρεγϑοη ο αποίπον." 5 
Αἱ Ἰοδϑὶ τῃ}8, 'ἰῃ ἃ Οἰαδεϊσαί «τιον, σνουϊὰ Ὀ6 {Π6 
δεῆβ6. Ηδετα {Π6Γ6 86 6Π|8 (ο Ὀ6 8ῃ 6]}1}0515 οὗ ἐπὶ, ὈΥ 
8 Ἡδοδταΐδηι, Ἐδπίϊυ8 {Π1ηΚ8. Απά 50 Κορρε, νῇο 
σοΙραγο8 Ἃ Ὁ ΓΡΥΙΓῚ, ἴῃ [ον. 994, 1. Ὠθυ. 44, 2. 
δηα οἰΐο65 Φοξβορῆ. Απί, 18, 7. Ἡρωδιὰς δὲ αὐτῶν ἡ 
ἀδελφὴ γίνεται Ἡρώδη ᾿ὰ φρήν τοῦ μεγάλου παιδὲ. 
ΘΟἢ ΘΌΒηΘΓ ἸΏΟΓΟ δΟσΙΓΔΙΟΙΥ (ΘΓΠ5 1Π6 ΘΧργοϑεοῦ 
γίνεσθαι τινι ἃ σοΠιπΊοη πηδίσ τ Οη18] Ὠΐγα86, ἰη ᾿πητῖ4- 
(ἰἸοῃ οὗἩ ἰῆ6 Ηοθτον ἔογῃ, ΓΥΤῚ ΟΝ. [ον. ΦΦ, 1Φ. 
Ὠρουΐ. 94, δ. δυάν. 14, 20. ΕΖεϊκ. Φ8, 4. Ῥογῆδρ5 8 
ΟἸαββῖςδὶ ψυσιοσ νοι] ἤάνα ρῥτοίεγγοα εἰμ σεη έέυο. 
8ο Αοἢ. 7δι. δ. Ρ. 828. (εἰϊοά Ὁγ Υεῖί5.) ἵνα σὺ, ὃ 
γέγονας, ἄλλῃ γυναικὶ, καὶ ἐγὼ τῶν ἑτέρων ἀνδρῶν γένα- 
μαι. Τοῦ μὴ εἶναι ἰ8Β ἴος ὥστε μὴ εἶναι, ““530 τῃδΐ 516 
15," ὅς. Γενομένην 18 ἴὉΓ ἐὰν Ἷ ας 
Α ρϑδβαβα ΝνϑγῪ 8:8 1η δεηέϊπιοί 15 οἰδὰ ὈῪ 

Κορρο ίτοιῃ Αςὶ!. Ταΐ. 1, 8. Ρ. 609. (»͵ογα δοραῖος 
(π8 δάάγεβϑβεβ Ν6 1888, συ τυ οὗ 8] 6ΓΥ) : οὔκουν, 
εἰ μὲν τέθνηκεν, ἀτήλλαξαι τῆς αἰτίας" οὐδὲ γὰρ ἐστιν ὃ 
τὴν μοιχείαν πάθων, οὐδὲ ὑβρίϑεται γάμος οὐκ ἔχων ἄνδρα" 
εἰ δὲ ὁ γάμος τὸ τὸν γημάντα ϑῆν, οὐκ ἀνήρηται τὴν γαμη- 
θείσαν διαφθείραντος, ἀλλὰ λεληστεύται. ὥσπερ γὰρ μὴ 
μενόντος ὃ μοιχὸς οὐκ ἦν, μενόντος δὲ μοιχὸς ἐστὶν. [α- 
ἀδοα 1 οδῃποῖ Ὀυϊ βιϑροοί (ἢδί ἈοΒ. μι5ὰ [Π18 Ρ85- 
8866 οὗ {πΠ6 ΑροϑβίΪα ἴῃ νίεν. , 

Βοβϑη. οὔδογνοβ, ἴῃαϊ ἴῃ [ἢ]18 ἢ 016 5} τὺἀ46 ἐλὲε 
αἰοῆρ 15 ἴο δ6 αἰϊορηαρά ἴο, (αὶ {6 Ὀοπά νἰϊον 
ὉΠ1[68 τηΔΓΓΙ ὦ ΡΟΥΒΟΉ8 18 Ὀτόκϑη, 1ἢ οἰ ν οὗ {π6πὶ, 
ψῃρίμοῦ Πυβθδηά οἵ ν]ΐρ, αἱδθ. 

4, ΝΟΥ͂ σοπιθ5 ἴῃ αρρίϊοαέϊοπ οὗ (Πϊ5 ρεϊπεῖρ!]ο το 
1116 σ886 ἴῃ ροϊηί. [οςοκο ἱηροηϊουδὶν τη κΚ8 τη δὶ 
εἰι18 νϑσβϑ6 βϑῃοιυϊαὰ 6 σοηηοδοιθα ψ}1} ἔθ ἢιοῖ, δηὰ {πὸ 

ἜΤ οἶ6 ννεἷ] ργεϑεσνεθ ἐπ διυιθίσυλί γ ὈΥ̓ τε εσγίηρς : “ Ἰοῦρ 
86 ὈδοοΙη6 Δβοῖδες τηδη᾿ν.᾿" 
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Φὰ ἀπὰ 84 ὲ σοηϑίἀογοὰ 88 ράγθῃτποίοδὶ, 1. 6. 1Πδτ᾽ 
1Π6 ἤιϑί ρᾶγί οὗ {15 νϑυῦβ6 185 10 ὃὈ6 γοΐογγθά ἰο νοῦ. 1. 
δΔηἋ {ἢῃ6 ἰδίίεΓ ραγί οὔ ἴἴ ἴο νεσγ. 4 ὅς 8." 
ἢ τοϑροοῖ ἰο {π6 δεηδὲ οὗ {Π6 ρδβϑᾶρθ, οὐῦ 

Θϑ] τοῦ (ιηπιθηίδίογβ 566 πὶ ἴὸ ρεγρίοχ {ΠΘ πη βοῖνοβ 
ΥΘΙῪ Ο8 0.56] 655} Υ, (δθ6 Ροἱοβ ὅγη.) (γγϑβοβίοπ), δπά 
{π6 Οατοοκ Οοαπιπηρηίδίοιϑ, 45 αἶδο Ηδιητηοηά, Οτοί., 
Ταγίογ, Κοβθητη., δπὰ Τυγηογ, ἰθγα ΠΏ ΓΥ γοοορ- 
Π156 8ἃη ἠψραίίηασο ἴον, “ἰῃ6 ἰὰνγ 15. θθσοπι ἀθδα ἴο 
γοι!.᾽ “ΒΥ {18 ἸΠΔΠΠΟΓ οὗἁὨ ΘΧργοββίοῃ, (88 γ8 ΤᾺΥ- 
ἰογ, (ἔγοῦι Ομγγβοβῖοπῃη δηὰ {1 γθοῖκ (οιηηιδηΐα- 
ἴογβ,) {πΠ6 ῥγολυάϊςα οὗ {Πη6 ον 18 ἱβνοιγεῦ, ψ}ο 
σῦς αν θη αἰϊβρυβίεα, δά (ἢ6 Αροβιὶβ βαιά 
τπὰῦ {Π6 ἰᾶνν, ἔογ ψ ῃ!οἢ τΠ6 δ6ιτν8 παα 80 στοδί ἃ νϑ- 
Ὠοιδιιοη, ψὰ5 ἀδαά: δΔῃ4 γεῖ [6 56η86 18 ἰῃ6 58Π|6, 
Ὀδοδιι86 ἴῃ 6 τοἰ δίῃ 15 ἀϊββοῖνοι, ψ ἢ Ι Πϑοθνοι οὗ τΠ6 
ΡῬᾶγίϊοβϑ ὈῈ ἀρδά. "Ὁ Απά Βοβθηπιὶ. οὔβεγνθα {[αΐ 
ἐθαναταθητε 18 Θαυϊναϊρηῦ ἴο, “γ6 ἃγθ ]Ἰοοβϑά ἵγοιη 
η6 οὔϑογνδῆςθ οὗ ἰῃ6. Μοϑαῖς 1νν." Ἦἢδ τῃδη οὔἶοτγβ 
{Π6 ἐο]} ον ηρ᾽ ΡΑΓΔΡὮΏΓΑΒΘ : “ Α8 ἃ ν]ΐδ, οἡ {π6 ἀθδιπ: 
οὔ ποὺ υβθδηά, 5 ἴγθθ, 8380 ΠΟΥ͂ ἃγ6 γὙγ6 ἔγεα ἔγοπι {Π| 6᾽ 
αν. Βοίογθ γϑ Δεν βῃ. ΟΠ γΙϑ. Δ η85 οἰ γδοθὰ {Π6. 
ἀοοίγίηα οὗ (Πγίϑι, γα ψοῦο θοιπηᾶ ἰο ἰἢ6 Μοβαὶο 
[ν. Βευΐ πον, Ὀεηρ ἀρδα Ὀγ Ὀάᾶρί!8η), ((. 6, 8, 4.) 

ἘΞ Το οἷδαρ (ἢ δθῆδθθ, ἢθ δἴβίε 8... Ῥαυ}}8 γβαβοηὶπρ ἰδ: “ΓΘ 
ἀουχπίοη οὗ ἴα ἰανν ΟΥΥ ἃ Ππηδῃ σϑδβθθ8 ἤθη ἴδ ἰθ ἀδδα, νϑῦβ ]. 
ὕου 8.α ὑεοοηλε ἀεδά ἴο ἴΠ6 ἰὰνν ὈὉγ ἴπ6 Ὀοὰγ οὔ (γἰβί, νοσ, 4. Απὰ 
80 ἴΠπ6 ἀοιηϊπΐοη οὗ {Π6 ἰδυν ονεσ γοι! 18 ςεβϑϑά ; ἴἤδη γοὺ 8᾽1Ὲ ἔγδθ 
ἴὸ Ριιῖ γουγϑαῖνοβ ὑηεἶδγ τῃς ἀοπἰπίοη οὗἉ ἀποῖίποῦ; νν δ ἢ οἂῇ Ὀγίπρ 
ου γοῦ 0 οἰαγρε οὗἉ ἀϊβ γα! Ὑ ἴο Ὠΐπ) ννῆο δὰ Ὀείοσα ἴῃς ἀοπϊηίοη. 
ΟΥΟΓ γΟου), ΔΩΥ͂ ΠΠΟἹ6 {ΠᾺΠ ἃ ὑγοπιδη σα Ὀ6 σπαγρεαὰ ννἱτἢ δή! ογΥ, 
φοη ἴῃ6 ἀοπιϊηΐοη οὗ ἃ ἔὈγτη6γ ἢυϑθαπεὶ Ὀθεϊηρ σεαδϑοα Ὦγ }ν18 ἀδδιῇ, 
δ[)6 ΠΙΆΡΓΙΟΙ] ΠΟΘ Ὁ ΔΠΟῖΠοΥ πρβη. “ ΕῸΓ (ηήάδ 6) ἐΠθ ιι86 οὗ 
δαὶ ἰῃἢς Αμοϑί!ς 8αγ8, τ γ. 2 δι 8., 5 ἴο βαιἰϑίγν (ἢ6 ΖΦενν8 ἴῃδι (ἢ 
ἀοπιίηΐοη οἵ ἴπ6 ἰᾶνν ονορ ἱἤδηὶ Ὀδῖηρ; ορδϑθα ὃγ {πεῖς ἀοαῖῃ ἰὸ το 
ἷανν ἴῃ ΟἸ γίβί, {ΠΟῪ νεῖ ΠῸ πλοσγ συν οὗ αϊθϊογαιιν Ὀγ μυ(ιϊηρ 
{Πα )ϑεῖνοβ ΠΟΥ ὑπάοῦ ἴῃς ἰανν οὗ ΟἸγδὲ ἰπ {πΠ6 Οοβρεὶ, ἰπαὴ 8. 
ϑυοιηδὴ ἰδ ΖΝ Υ οὗ δαυϊίοσν, ἤδη τῆς ἀοτηϊοίοι οὗ δεγ ἢυκθαηὰ 
φοδϑηβς, δῆ 856 ΘΙ δ. ]  ὼρ ὙΠΟΙΪγ 10 ϑηυῖθϑῦ ἤδη ἴῃ γρδγτίαρ "Ὁ. 

1 80 Μη. Τυγηογ: “ὍῊΣ ἤσυγαῖνα πιαγγίαρο Παγα γοίογγοά ἴῸ ἱϑ 
ἴο ἴπε Ἰανν, 8η4 1ἴ8 ΟὈ]  σΔ(ΙΟΏ 15 ἀϊββονοα Ὀγ ἴπ6 ἀδαίὴ {ἤρυγαι νον 
πηὐοτοιοοῦ) οὗ οἠβ οὗ ἴἢε μαγίδθ, {Π6 6 νν9.᾿" ᾿ : 
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16 Ὀοπᾶ Ὀεοίσθοη γοὺ δαηὰ ἰῃθ Μοϑβϑαῖς [ἃν ἰς 
Ὀτοκοη." 

4. διὰ τοῦ σαίματος τοῖ Χριστοῦ, ““ὌΥ τἢ6 ὈΟΩΥ οἵ 
ΟὨγίβι," 1. 6. (8ϑᾶγ8 Βοβδϑηπ..) (6 ογμοϊβεά Ἰγοὰν ; 
βίποθ {Π6 ὈοάγῪ πηυβὲ ἤθγα 6 σοηϑιἀδγοὰ 848 ρυΐ ἴο 
ἀδαίῃ. 80 {μα Ὀγ 1ῃ6 δοάψ οἵ ΟΠ νιϑὲ 18 τηοδηΐ ΟΥ̓ 
ἴ6 ἀεαέλ οὗ (ὨΠειϑι.᾽ “ον (8415 6) Ὀγ [5 ἀθδιὶ 
6 ἴοοκ ἀνὺ {Π6 ρόνοσ οὗ {{ὸ ἰᾶνν, οἷ {Πγϑδῖ- 
Θῃηθα βηποῦβ νι ἀράῖῃ ; δηά {πσγοίογο ἰἤοβο νῇο 
{τ Ὀ6Ιονο ἴῃ (Ἰ]ιγῖϑὲ ἅγα 86( ἔγεθ ἴγοῖλ 4}} {Π6 
οἶα πι5 οἵ {{16 ἰὰνν.᾽" 

4. εἰς τὸ γενέσθαι υμᾶς ἑτέρῳ, “50 {ἰἸᾶϊ ΠΟῪ Υγ6 ὯΓΘ 
ΔΠΟΙΠ ΘΙ Β,᾽ 1. 6. “ΔΓ Ὧ0 ἰοηρογ βυῦ]οςί ἰο [6 ἀδδὰ 
δη(ἶ δυτοραίθα ἰανν, θυΐ δγα Ππηπηρά δέον δά ἀδ ἀηΐο 
Ομ γιϑι." Τῇ Οἠωροῖὶ 4180 18 σομηραγθα ἴο ἃ βροιιβθ 
δῖ ὁ (ογ. 1], 4. Ερῃ. ὅ, 49θ. (Ἐοββϑῃμ.) 

4. τῷ ἐκ νεκρών---τώ Θεω. Κορρθ ἃῃά οβθημι. 
τοιῃᾶγκ, ἰἢδιὶ τῃ6 ψογὰ8 ἵνα καρποφορήσωμεν τῷ Θεῶ 
ΔΓΘ ἴο θ6 Ἰοϊηθα το {{π|πΘ ννογ 8 1πλιη 6 ἰδίου ργεσθάϊηρ, 
τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι ; 5ἴηςε 1ἢ τον θεἰοηραά το εἰς 
τὸ γενέσθαι ὑμᾶς, ἰλ6γα ψουϊά ἰᾶνα θθθη ψγ θη καρ- 
ποφορήσητες. 718, ἤονγανϑσ, 566 Π15 τη θγοὶγΥ ἰουπάρα 
ἴΏ δὴ δῦγοι. ἰηῖο ψὨΐοῃ, 1 δυβροοῖ, (ΠΟΥ ψ γα ]δἀ ὈΥ 
Οἴγο 8, οὐ τίου ὈΥ τηδυπαἀογβίδησιηρ ἰπ|. [18 
νογβ Ὀ6 τοίογγεα ἴο {6 ἱπιπιθά του ρῥγοοδάϊηρ, 
(Πθγ6 8Γ15368 ἃ δοηδιιδ Ὠϊπὶς οχιίδ. “ΓΉΘΥ πγαβῖ θ6 γο- 
ἔεγγθα ἴο ἰῃ6 νῇοία βθηΐθηςο, εἰς τὸ γενέσθαι ---- ἐγερ- 
θέντι ; ἃ5 18 βδῃονῃ ἰὴ ( Πγγβοϑίοιι᾽ β τηδβίθυϊ υ Ἔχροϑί- 
[οη. ὅ0 αἰϑο (Βουπηθη. δηά ᾿ΓΠθορῆγ., νἢο οχρί δίῃ 
ἵνα ἐκ τῆς συξδυγίας ταύτης τῆς πρὸς τὸν Χριστὸν, τεκνο- 
γονήσωμεν τῷ Θεώ. ΤὮ8 ᾿Ἰποάθ οἵ ἰηϊεγρτγοίδίοη, 
ἴοο, ἰ8 δΔαορίφοα Ὀγ αἰπτοϑέ Α'Ϊ οὔγ τοάύθγῃ (οιηιηρθη- 
ἰΔῖοτβ. Δῃηά 1 15 10 ναΐη ἔογ Κορρα ἴο ὑτρο, ἐδαῖ 
{1.9 να δῃοι!α ἤᾶνα δὰ καποφορῆθε. Νοιῃίηρ᾽ 18 
ὭΟΓΘ σοπηηοη ΜΙ Οὐ Αροβίία (πὰ ἱπάδεα {ἢ8 
ΟἸαβϑῖςδὶ ψυγὶῖθιβ) τ1ἢ8η οἤδηροθ οἵὗὁἨ ρεγβοη, ψδὶοῖὶ 
ἸΏΔΥ 6 850 ὙρΘα ἴο νϑιυῖοιΙΒ σδι1868 ; 8ΟΙΠ6{]Π|68 [ἢ 6 
Ἡδῦτεν ἰάϊοπι οὐ ρορυΐϊάγ 8.γ]6, ογ περ]ροηςο, 8πὰ 
δ ΟΙΠΟΙ ἰἰπη68 τηοάσϑίυ, θοΐθ ψὮΙΟἢ οδιθ68 Βᾶνα 
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θεθη ἢργο ἱπιαρίηθά. Τῇ ἐαέξον' βθϑηηβ [ἢ 6 ἐγῃθγ. 
0 νᾶ8 (ἃ5 Μίγ. [,οςΚα οὔϑογνθβ) “10 ργϑβ8 (Π6 δμε»- 
τηθηΐ {Π6 5. ΓοΟηβ6Γ, ὈΥ βῃονῖης πιο! ἢ ἰο θα τη τῆς 
8816 ΟἰΓΟΙ ΒΔ 668 Δη4ἃ σοησοθη ψι}} ἰἤθιη, ἢ6 Ὀ6-: 
1} ἃ εν ἃ8 ν6]}] ἃ8 [ἢ οβϑθ ψ ῆοτῃ ἢθ ννᾶ8 Δα γθββιῃρ.᾽" 
ἴ πᾶν, (ἤδη, θ6 γεηογϑά, 06 (λνιδέϊαηδ. 

ΟἾγυ8. δηα Οτοῖ. τρί γ {πΚ {πᾶὶ ᾿ῃ καρπ. (Π6 
51} {π16 18 σοηϊηπδα ; [ῃ6 οββρτγιηρ οὗὨ πιαγηαρο 
βείησ 8814 ἴο ὃ6 [8.7 ωϊέϑ; 8ἃ5 ἴῃ Μαῖίί. 18, 28. Μανγκ 
4, 20., 1[μ|Κ6 8. 15. καὶ ἐν ὑπομονή. ΤὮ]5 καρποφορεῖν 18 
881 ἴο Ὀ6 μηΐέο ἐΐΐδ : Δ 80 τὴ ἐῃ8 ποχί νϑῦβα {Π6 βοῦς 
νὶς6 οὔτδε ἤδββῇ δῃἀ βίη 18 βαϊα καρποφορῆσαι τῷ θανάτῳ. 
Αῃηά πάθεα (ὨΠγγϑοβί. 566 π18 ἰο {πΠῚ}Κ ἰἢδπὶ σρροδβοά 
ἴο Θδοὴ οἵποσ. θοῦ 1685 ἰἤθτα ἐν δὴ αηέϊέἠο5ὲ8. 
Βιυιΐ (ῃδὶ ἀοο8 ῃοΐ ᾿πρὶν {μδὲ {ΠῸνῪ τ ρμαγαίίοΐ ἴῃ 
ϑοηξϊπιοηί. ΤὮΘ δη 6818 ΔρΡρΘαΙΒ ἰο Ὀ6 ΟἹ ἃ 
υογ δαὶ ΟὨΘ. 

4. τῷ Θεῷ [5 ντιου 5} Θχραἰηθά. [Ὁ βῃου]ά βθθπὶ 
ἴο β'ψὨὟ “ ἀργθοδῦ]α ἴο τΠ6 ν}}} οὗ Οοα." Νὸον (δ 
ΑΡοβι1|6 εἴβαννῇθγβ 888: “Ὑῃ6 Μ|} οὗ Οοά 18 γουγ 
ϑδηοιδοδίοη.᾽ἢ 

δ. ὅτε γὰρ ἦμεν ἐν τῇ σαρκὶ. ΤὨΪ8. νεῖβ6 Δῆονβ 
Δηοί ΕΓ Θχδιηρὶθ οὔ {Π|6 πϑοββϑιν οἵ οἰοβεὶν αἰϊθπαϊηρ 
(ο {π6 σοηϊοχξ δῃηὰ σοπηοχίοῃ, ἢ ογάθγ ἴο ἀθίθγῃ! 6 
{Π6 β6ηὴ8.6.ὡ Ἦδειο, 1 νὰ δἰἰθηὰ βο] εν ἴο {6 ψοσαϑ 
1Πθίλβοῖνθβ, ὅτε ἦμεν ἐν τῇ σαρκὶ, ΜΘ ταῖς ΒΌΡΡΟΒΘ 
(ῆς τηρδηϊηρ ἴο 06: ““Ψῆθη ΜῈ Ψ6ΓΘ υηγορθηθγαΐρ 
δια 511} αποοηνογίθά, πηάθγ {86 ἀοπμηΐοη οἵ ἤΘ 8} 
Ἰαϑίβ, δηὰ ᾿νε ἴῃ δϑυνιι46 ἰοὸ 8βη,᾿᾽ ἐν σαρκὶ, ἴοΓ 
κατὰ σάρκα. Απὰ 8.0} 15 [Π6 ἱπίογργαϊδιίϊοη δαορίοα 
ὈΥ βΒοῦ!α [,Δι1π ΔΕ ΘΓΒ, πΔην οὗὨ Π6, Θαγίν τωοάθγῃ 
(Οοιμιηρηίδϊῖοιβ, ἃ5 ΒοΖᾶ, Εδβί!ι8, Μϑηοςὶ., δηὰ Τὸο- 
Ἰεῖι9, ἀπά 5{ΠΠ}Π ͵ὺ ἀείεπαοα ὃγ Υοϊ!,. Απα 11 νν88 δἱ 
βιϑὶ δάορίεἀ Ὀγ {6 Ἰἰεαγσγῃοὰ (άιρζΖον, ἢ [886 ἤγβί 
οὐἀϊίοη οὗ 18 τηοϑέ νϑ!υ80}6 δέγιοίμγ  οἡ [Π]8 ἘΕΡΊ8ι18. 

Ιηὴ {6 δεοοπά, Ὠοψανοϑι, ἢ6 οσοῃίδβϑοϑ ἰῃδῖ,- ΔΙ͂ΟΣ 
οδιοίι] Ἔοχδηληδίίοη οὗ {π6 σοηϊδχῖ, ἢ6 σδηῃοί Ὀαΐ 
δᾶορί [πΠ6 ἱπιογρσγθίδιίοη οἔ ατοῖ., νογϑβί., Ηδιμπιοιά, 
αἶ80 βυρροιίοα Ὀγ ὙΥΒΙΡΥ, ὙΥ 6|18. ᾿οοῖθ, δηα τηοβὲ 

νΟ1. Υ͂. ΠΡ , 
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Γοσοηΐ (Οοιηπιοηίδίοτβ ἔος τπ6 488 ΠΘΏΓΙΓΥ, ν]Ζ. 
“ς φῆρη ψ Ψ ΘΓ 800]6 οἱ ἴο {πὸ ἰᾶανν, δηά 8}} 118 ῥσο- 
ςορίβ δηά ργο τ οἢ 8." Απά {15 ἘΠ ΠΝ Ϊ5 
σοηῆγηιοα ὈΥ (Πγυβοβῖ., Τπεοάογεῖ, δηὰ Τβοορἢγ- 
Ιαοῖ. ΤΠαΐ 11 5 {Π6 ἔγι 6 Οἤ 6 86θιη8 δνυϊἀθηΐ ἔγοτῃ {Π 6 
ΔῊ. Π Ποιοαὶ οδι56, νῦνε δὲ καταργηθῆμεν αὐτὸ τοῦ νόμου. 
1 δὴν οπο ἀουδίβ 1ἢ]5, ἰεῖ Πἰπη σοπβυ] [ἢ6 ἰαὈοΓγίοι5 
δηάἀ δοουγαῖο οχαιηϊηδίίοη οὔ π6 νῇοΐο σοηίοχί, 1Π5{1- 
(υἱοά Ὀγ (ἄγρζΖον, ἴγοπι ψ Ὠϊοἢ ἢς ἄγαν (ἢ 6 σοπο 5! 00, 
(πΠ8ὶ σὰρξ τηυϑὲ ποτα ἀδηοία ψῆδί ΓΤ Ὠεοαοτγοί 688 ὁ 
νόμος σαρκικὸς, (ἢ σαΓαΙΠΟη8] ἰαν, ἀπ (Π6 Ψἢο]6 οἵ 
{πΠ6 Μοϑβαὶς οθοοποιίῃυ, 80 δ᾽ ἰϑα (Π6 δα 45), 131, Ὀ6- 
οαυ86 ἰξ σοπδίβίοα ἴῃ δχίογηδὶ δηά οᾶγηδὶ (Ὠϊηρβ, ἀπά 
τοραγάοα {{Π6 ἐΠίηρβ οὗἩὨ 16 ἢρϑβῃ γδίῃον {ἤδη {Π|6 8ρί- 
τι, (πΠ6 Ὀοάγ τγαϊπθῦ πᾶ (ἢ 6 δβδοι] (Ηεῦτ. 9, 10.), 
Φά]γ, Ὀδοδυβα {ἢ 6 σογθιποηΐδὶ αν (48 ἃγὰ ἃ}} (ἢ!ηρβ 
σΆΓΠ4]) νγ88 πηιιίαῦϊο. (Η τοῦτ. 7, 16. 10, 9.) 
᾿ Βγ {5 (Εοβοηπι. ορβογνθ8) [8 Αροϑί]8 πιθδῃβ ἴο 
πηι ταὶ [Π6 Μοϑβαὶς ἰὰνν σουϊὰ ηοΐ ΒυρρὶΥ ναὶ {Π6 
ῃον αν οὗ (Ἀπ γιβὲ δἢογαρά, δηά τηδὶ ἰᾶνν 48 ποὶΐ οῇ- 
ἀυοά ψ (6 ΡΟ ΘΟΓ 80 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο ΓΟρΡΓΟ85 ον] 
ἀδβιγοβϑ, δὰ Ὄχοῖῖθ α.8 ἴο ἃ Ποὶγ 6. Απά {815 (Π6 
8443) 15 Ἔβρ6ο αν βυρροβίοα Ὀγ 1ῃ6 ποχί Ψψογίβ. 

Οὐ ἐπα γαῖο τῃϑίδρογα ἴῃ (8 ΟΧργθββϑίοη 866 
Κορροα, οἵ δοἢ]. [μ6χ. 

τ 15 {τ Ὺ γοθγκοα ὈὉγ ατοῖ., {Πδὲ ἔδνν ἀπάογ [ἢ6 
Ιανν ΟΓΘ βρί γταἱ ; πηοϑὲ Ψψ τ σάγηδὶ, πανίηρς {16 
οὗ ΠΟ ἢορα οἴδποίϊον ᾿1ἴ6, δηα {πεδγείογα ρίνθη ὑρ ἴο 
(Π6 σᾶγοβ δηά ρίθαβυυγες οὗ 18 ργϑβθηΐς ποῦ ά. 
Ὕπδηοα (4445 ἢ6) ἴῃ ἰᾶπὶ πηᾶρηᾶ τηδίογίᾷ [Δο]]ὰ πδϑβοῖ- 
ἴὰγ ρΡοσσαίαιη. [Ϊ που οὔβογνο, τ[ἢδὲ (6 βἰγοηροβὲ 
σοηῆεπιδίίοη οὗὮὨ {Π|8 τῆν Ὀ6 ἰουηά 1Ίη (Π6 ὕαεοίς το- 
ςογάρα ὈΥ {θῖν σγραΐ Τποοππη, δηἃ (ἢ6 οοηγοδδίοης 
οὗἨ {πεῖγ δαυδι στοαὶ Μογα!ϑὲ ἂπὰ ῬῇΙοβορῆοσ, 
του ψ ῇοτι άγρΖον παγα οἰΐθβ {ἢ 6 ἔο! ] ονῖηρ ἃρρο- 
8116 βοηῃ{{πηθηΐ : Αἴτιον δὲ τῆς ἀνεπιστημοσύνης μέγιστον 

᾿ κα σὰρξ καὶ ἡ πρὸς σάρκα οἰκείωσις. [Καὶ αὐτὸς δὲ ὁμο- 
λογεῖ φάσκων" Διὸ τὸ εἶναι αὐτοὺς Σάρκας, μὴ δύνασθαι 
τὸ Θεῖον πνεῦμα καταμεῖναι. 

δ. τὰ παθήματα τῶν ἁμαρτιών---ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς μέ- 
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λέσιν. Τὰ παῦ. τ. ἁ. 15 ἃ ΗοΌτεν, Θχριθβϑίοῃ, βρη ϊ- 
γίηρ ““ 16 5] η] αἴδοιοηβ, 88, ραββοηϑ, δηά δνὶϊ 
ΡΙΌΡΘη581168 οὗ οὐγ οοιταρί πδίυγα," (88 ἴῃ (Ἕ8]. ὅ, 
24..} τῆογο ἔγθαυθηίγ ἀδηοίοα ὃν (Π6 ἴΘΓπὶ πάθος; ἃ8 
11, 20. πάθη ἀτιμίας, ψ ΠΘΓΘ ΓΠΘΓΘ 18 ἃ 8. }|8γ Η6- 
ὈΓαἰ8Π)., 

ὅ. τὰ διὰ νόμου. Ηφτα βοπηδ ρᾶγ ς᾽] 6 τηυβί 06 500- 
ὈΪΙοἀ. ὌΟντα, οἵ γεγονότα, ΜΟυΪαὰ 566 η [ἢ6 πγοϑβῖ 81Π|- 
ὧν δηἢ ἠδίιγαὶ 8 δα! οη, δηὰ ἈρρΟᾶΓβ ἴο ἢδνα 
66 δάορίοα Ὀγν Μτ. Ιοοκο. Βα 1 δββθηὶ ἴο ὙΠ , 
πὲ [ὑ σἂη δαγάϊΐν ὉὈ6 {ῃοιιρὶ 8ἰρηϊῆοδηΐ δπουρῇ. 
Τῆηδί βοιηθιῃίηρ ἡΟ7 15 τηϑδηΐ, ἡδιηοῖγ, ἰῃδὲ 1ῃ6 ἰᾶνν 
ψὰ8 ἰἢ6 ἀαεοϊάφοηπέαί σαμ86 οἵ ἴΠ6 ἀοιη!ηϊοι οὗ βη, 18 
ΡΪδίη ἔγοιῃ νϑσ. 8. ψῇθγθ ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς 18 
8814 κατεγράσασθαι πᾶσαν ἐπιθυμίαν. “ΓΏΘοΡΥ]. (ἤοπη 
ΟὨγγβοβϑι.) ψ8}]] βιιρρίϊε8 Φανερούμενα, γνωρίσμενα ; 
ΟλγρζΖον, γνωστὰ, ΝὨϊοἢ 80 Διο ἢ6 {Π|}Κ8 σοη- 
βγηγθὰ ὈΥ νοοῖ. 7, 8 ἃ 11. Το βυρρὶν, νι Κορρθ 
8πη4 Ποβδημι., ἀφορμὴν λαβόντα ΟΥἉ πλεονάδοντα, ψουϊὰ 
6 ἴοο ΔΙ ΓΑΓΥ. 

ὅ. ἐνεργεῖτο ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν. πῃ {ἴἸ6 Ἰπἰδγρτγοίδ- 
(ἰοη οὗ ἐνεργ. 80πη|6 (οι δηΐδίοῦβ, 848 Οἰΐδοι,, 5866 Κ 
ἃ ραϑϑῖτθ βθη86θ. Βιι νῆδίθνον ΠΠΔΥῪ ὑδ [ῃ6 οα86 [ἴῃ 
ΒΟΠ16 οὖλον ραβϑβϑαρεδ οὗ {πὸ Νὸνν Τ᾿ εαϑδίδηιθηΐξ, λ6γ6 (88 
18 Ὑ6}} ορβογνεὰ ὃν Βδρῇθ}) ἢ 6 5686 15 τῃηοβί δι ρἢδᾶ- 
ἰς, 1Γ1| Ὀ6 1ητοΓργείθα 88 ἃ ἀδθροηδηῃΐξ, οὐ τοβοθοίοα 
νοῦ; ὈὉῪ ΨΏΙΟΙΝ 10 1} ηοῖ τεαυϊγο δὴ δοσυϑαῖίνθ. 80 
ἰη Φ (ον. 4, 12, Ἐοβϑηι. δι148 Οἱ. ὅ, 6., θυὲ ἑλοῦ 
10 5668 (ο ἢδλνα ἃ ραϑδὶῦθ 8686. 

Ἔν τοῖς μέλεσιν 18 ΘΧρΙΔΙη6α ὈΥ Κορρο ἐν τῷ σώματι, 
1.6. ἐν ἑαυτοῖς. Βυΐ 1{Π|8 δὴ ὉΠ] 501Π40 16 ἘΓΙ Θγηρ; 
ΔΜΑΥ οὗἁὨ ([Π6 86η86. Τἢ6 ἰθΓπΠὶ 185 ἃ ΨΘΓΥ βϑ(γΓοηρ' ΟΠ6, 
δηά 41.658 ἴο {πο86 πηθιη 6 8 ΟΥ ρᾶιί8 οὗ ἴπ6 θογ 
ἴη ψ ἢ ςο ΒΘΒΌ ΔΙ 18, 848 1 ΨΘΓΘ, βραίοα ; 88 ἴῃ ΨΘΓ, 
ῷῷ͵, 8661 (οτ.6, 1δὅ. (οἱ. 8, ὅ. 781η68 4. 1. 

ὅ. εἰς τῷ καρποφορήσαι τῷ θανάτῳ, 1. 6. 88 ἼΒῚ 
Οοπιιηδηϊδίοτβ Ἔχρίδίη, “ {πὲ ψ6 πῖρῇϊ Ὀτιηρ ἔοσί 
«ϊρθ ννογίῃγ οἵ ἀθδίῃ δηά ἀδυ)γηδίϊοη. ἡ οβθηηι. 
τη άογβ : υἱ διιρογθηλι8 ρορηδηὶ Ποϑίγαη." Αηά ἢ6 

νῷ 
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Ἔχρίδίηβ θαν. πιϊδογία οὲ ποιὰ ροερσαῖϊῇ ; 8130 δάορίης 
Οτοίίι8᾽ 58 ορίπΐοη, {ἰπ4ι θάνατος 18 ΠοΙῸ ρογδοηϊοά. 
Βυϊ 1}}18 8661}8 ἃ νΕΙῪ ἰΔηοα] δηὰ ποι παοαά ποίοῃ. 
ΤΠ6 86η86 οδηηοῖ Μ6]}] Ὀ6 ΘΧργθββοα διιῖ ὈΥ ρᾶγε- 
ρἴγαβθ, Δ) 18, ρδγῃαρβ, 85 ἔθ! ον : “16 παίυγαὶ 
ἰΘηἄθηοΥ δηα ἔτγυ!8 οἵ Ψ]]οἢ (δ᾽ η(Ὁ] δοῖ!0Πη8) Ψ 89 
ἀεφαίἑ, οἷοι ᾿οπιρογαὶ, αἰ ναγβ βρί γι]. ΤΠ σοη- 
ποοϊίοη ψῇΠ {π6 ποχί νϑσβο 18: (ΤΠ 195 ψουϊὰ Πᾶνα 
θ6θη ἰδ παΐυγαὶ σοῃβοηιθηςα οὗ ΟἿ΄ 51η8,} θιιῖ ποῦ 
Ψ6 ἅγῷ ἀβ]νογοα ἄζο. 

Ομ γυβοϑῖ. δηὰ ΤΠδΘορἢν]. οὔβογνα, {π8ἰ 1Π6 Ὀ]ΔΠπΊ6 
οὗ 9 18 Ἰαϊ ἃ οἡ {π6 ρμαδϑίοηδ, ποῖ {6 πιοπιδὸγ8. Ἐοτ 
(αἀὰ {ΠΥ} ἡ ψυχὴ ἐστιν οἷον τις κιθαριστὴς, τὰ δὲ μέλη 
κιθάρα" κοικῶς οὖν κρούοντος τοῦ αἰϑαρίασιυ, κακῶς ἤχει 
ἡ χά ρα, 

,(6. νυνὶ δὲ κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ νόμον, ἀποθανόντες, 
ὅς. Τα γοδάϊηρ ἀποθανόντες, ν" ΠΙοἢ 458 Ὀδ6η δάοριοά 
ὈΥ Οτςο5, σαγγ68 (1 {Π|1η}Κ} {|| δίδτηρ οὗ {γι}. [18 
ἀδμιὰ ἴο τ1ῃ6 ρτγθίδιβδποθ γα 80]Υ βίδίε ἀ Όγ (γρζον. 
Ι πορά οὐἷΪγυ δα, {παῖ 1 ψουϊά ποΐ δϑδογῖθα [ῃ6 οἴπον 
(ο ἰηϊοπιϊοηδὶ δἰἐογαίίοη, θυΐ δοςοϊάδηῖ, ἰῃ ν ὨΙςοΐ τἢ 6 
οἰ 6 ἀροηΐ 868 τὸ ἤανα θθθῃ (Π6 νόμου ργοσοάϊηρ. 
Ιμάφοά, {πφϑγα 15 ἢοΐ ἃ ἴΏΟΓ 6 β6ηβι αὶ σϑιι86 οἵ σογγρ- 
κοι {Π8η ἢ 6) ἃ Ψογὰ αἰ  γ8 ΟὨΪΚ 5! ρ Εν ἔγοπι δηο- 
{6 γ 1πῆδχίοη οἵ {6 8δῖη)6 ἴθγῃι, δηά ϑϑϑηιβ ἴο 6 Γ6- 
υϊγοά Ὀγ {Π68 ΠΕ νοτά. Τῇδ 56ῆ86 ΠΠΔΥ ὃὉ6 
(18 ΘΧΡΓΟΒβ6α : ““Βυΐ ΠΟ Ψὰ ὅτε ἔοοά ίγοιῃ ἰδ 
Ιανν, ὑυοίηρ ἀεδα (ο {παι ανν ἴῃ νῇῃϊοἢ Ψψα νεγα δΒε]ὰ 
Ὀουηά ; 80 {πα ψὙ ψΟΥΒἢΡ ΟΟα δοοογάϊηρ ἴο ἃ εν 
δηα βρίγἰ4] πηοάο, ἢοἵ 1). 1η6 ο]ά δηὰ |1ἴ6γ8] ομθ,᾽" 
1. 6. 186 ἰαὰνν οὗ Μοβε6ϑ. 

[η κατηργ. ἀπὸ τοῦ νόμου {Π|6Γ6 18 ἢ 6 88Π16 Πγρ8118σ8 
8ἃ5 ἃΐ ν. ὦ. δΔηά {6 βδη{ἰπηθηΐ 18 ρδγα οἱ ἰὸ τῃαΐ 8ἱ ν. 4. 
Τ|6 ουὐπϑίσιοίίοη 18 ΘΠ 6Γ (Δοςσογήϊηρ ἴο ΚΟρΡρθ)) νῦνι 
δὲ ἀποθανόντες, κατηργηθῆμεν ἀπὸ τοῦ νόμου ἐν ᾧ κατειχό- 
μέθα, οΥἵ. (ἀεσοογάϊηρ ἴο Ἰπονεαῃ. νῦνι δξ κατηργηθῆμεν 
ἀπὸ τοῦ νόμου ἀποθανόντες (ἐκείνῳ, 551}. νόμῳ) ἐν ᾧ κατει- 
χόμεθα. ἴῃ οἰζποῦ ο886, 1ῃΠ6 οἰδιβα ψ}}} (48 Κορρό 
8805) θ6 δαιϊναϊδηΐ ἴο κατηργήθη ἡμῖν ὁ νόμος καὶ ἀπέ- 
θανε, ΟΥ (88 Αιππίοη {{}1Π|18). [0 νῦν, δὲ ἀποθανόντες τῷ 
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νόμῳ, ἐν ᾧ κατειχόμεθα, ἐλευθέοροι ἐσμεν ἀπ᾿ αὐτοῦ. ΤΉΘΓΕε 
18. ὯῸ ΓΘΔ80Π ἴο βίη] 6, ἀ8 βδοπηθ (ὐοπηπηδηϊδίοῦβ 60, 
δΐ κατέχεσθαι ἐν, Ξκἰης6 [ἢ:|5 18 Ποΐ 8 Πητ1|8118] σοηϑέγαο- 
τἰοη : ποι} ἴῃ {Π6 (Ἰ4ϑ81ς 4] ν γί ἴθγβ [Π6 ργθροβιοῃ 
18 σΘΠΏΘΓΆΙΙΥ οἷαι θα ; 485 ἴῃ ΤΠ ιονα. 8, 12. δέει τὸ 
πλεῖον ἡ φιλίᾳ κατεχόμεθα. ΤῊ Ψψονὰ ργοροεὶν βίρῃι- 
ἤ65 ἴο θ6 Ποϊὰ ἀοιυη, ἀηά ἐν οΥΓ ἐπὶ ἢ85 {ῃ6 86η886 οὔ 
Θὲ, ἰο. Ἰί 866 Πὴ8 ἃ πιϑίδρἢοῦ ἰΚοὴ ΠῸπι δϑιπίηρ; 
ΔΠΥ ΟἿΘ ἢ ἃ ΡΆΔΙΓ οἵ βίοςΚβ. διιη! αν, Δ]] 5105 [0 1η- 
σδιοογδίίοη 6 ἰοιιπὶ ἴῃ {Π6 ἀἰπάνοα ΘΧρ  ββί ἢ 8 
(δι οοιμραιθα ὈγΥ Κορρθ), συγκλείεσθαι, 11], 84. 
φρουρεῖσθαι, (4]. 8, 28. δέδεσθαι, νει. ὦ, Τθυ5 ΟΠτυ- 
8οϑί. νν6}} Θχρίδιηβ : ὁ δεσμὸς δι᾽ οὗ κατειχόμεθα ἐνεκρώβθη 
καὶ διερῥυὴ, ὥστε τὸν κατέχοντα μηδὲν κατέχειν λοιπὸν του- 
τέστι, τὴν ἁμαρτίαν. 

6. ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι πνεύματος. 11 18 
τ ρθογ γοιηαγκοα Ὅγ ΒοΖα δηά Ριβοδίοσ, (δὶ ὥστε 18 
ον εἰς τὸ, Δηἃ ἀθδηοία8 {ἢ επά; 4. ἀ. “το τῆ6 οπῃᾷ 
τῃδὲ να 8ῃοιιαά βεγνα," ὅς. Ἦδθιο, ἴοο, πχιβί Ὀ6 βὺΡ- 
ΡἰΙοὰ Θεῷ. Ἐν καιν. πν. 15 ἃ ΗΕ γαίϑ:η ἴου ἐν πνεύματ; 
καινῶ, ἴη ἃ πθιὺ απὸ 8ρὶγιέμαί πιαππον. Οὐ παλαίοτητι 
γράμματος, ““ἰῃ6 οἷά Μοϑαῖς ἰᾶνν, [685 ρεγίδοϊ, δηά 
ΠΟΥ͂ δ ἰἰαιιαῖοαά δηὰ ἀργοραίθα." Απά {ἢ18 Δρρϑᾶγϑ 
ἴο Ρ6 6 τι 8686, οὐ ΨὮΐοΪ, πονόνοῖ, (ομηιηρηΐα- 
ἴοΓβ, 88 τιϑιιἱ, αΠΠδγ. ΟΠ γγβοϑί. Ὧ88 ᾿γιθη ηιοσέ ἴο 
(Π6 ΡΌΓΡΟΒΟ;; δηά ἢ88 ὑὈδθη ἰοϊονεά Ὁγ ΕὐσαπΊρη. 
280 ς.) ψνο86 Θχροβϑι!!οη τ}8 {Π}8: οὐκ ἔτι γὰρ ὃ 
νόμος ἐπιτάσσει, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα" εἰπὼν δὲ παλαιότητι, 
ἔδειξε τὸ σαθρὸν τοῦ νόμου καὶ ἀχρεῖον. δο ἽἸδεοοὐοτοῖ. 
᾿Αντέθηκε μὲν τῷ γράμματι τὸ πνεῦμα, τώ δὲ παλαιῷ τὸ 
καινὸν, ἵνα δείξη τῷ μὲν γράμματι τὸν νόμον, τῷ δὲ παλαιῷ 
τὴν τούτου παῦλαν. Μτ. ἴ,οοκΚρ, ἴοο, οὔϑεογνθϑ, [ἢδὲ 
ΟὨγβῖ, ὈὉγ ἢϊ8 ἀθδίῃ, δ ο ] βῆθα (η6 Μοβαὶς ἰανν, δυΐ 
τονὶνοα 48 τηυςὶ οὗ 1 ἀραῖη ἃ8 ννἃ8 βθγν! σοὉ ]6 (0 [ἢ 6 
ι.36 οὗ ἢ18 βρ 4] Κιηράοπι ὑπάονὺ (Π6 (ὐσοβρο!, ἰδαν- 
ἱηρ 1} {ῃ6 σαγθιοηαὶ δηά ρυγεὶγ ἰγρίςοαὶ ρᾶτὶ ἀδδῇ, 
(οἱ. ὦ, 14---18. “Νον [6 ψ6ν5 (448 6) νψοῦϑ ἢ6]4 
θοίογο (ἢ γιϑὺ ἢ δὴ οὐδάϊθηςθ ἰο τἢ6 ψνἤοΐα ἰοιῖογ οἵ 
{π|6 ἰᾶν, ψιουΐ τηϊηάϊηρ (ἢ6 βρίγιίαδὶ πιθδῃϊηςς 
ΨΥ Ιοἢ ροϊηίοά δἱ ( δι." ΔΑπὰ 10 18 ἃ Ἰπα!οίουϑ Γ6- 
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τ τ οὗ 48ρὶ8 : ““Νόοη ἐοἐίϊ Ἰρίειιν, 864 »ιμέαἑ τηοάο 
ΟὈΪ σαι οησπι Ὠοβίγα γοϊρῖο." 

7. τι οὖν ἐροῦμεν ; ὁ νόμος ἁμαρτία; “Ὗ παῖ ἴῃ 6η, (ϑ0Π16 
ΟΘ Ψ|}} 540}, 15 {Π|6 ἰὰνν (1Π6 σϑιι86 οἵ) 951} ἢ Νον 1ἢ}15 
18 Τηθδηΐ ἴο γοίηονθ 8)ὴ οὐγεοέίοπ Μ Ὠ]οΪ. τηϊρης ὃς 
Ταἰβοά ἴτοπὶ ἴΠ6 ᾿γοοθάϊῃρ' Ἔχργοϑβϑίοπ παθήματα τὰ διὰ 
τοῦ νόμου, ΜΙ ΠΟΙ ἱπηρογίθα τπᾶὶ {Π|6 ον}! δδοιοηβ οὗ 
(Π6 Ὠδατὶ νοῦ σα ἐογί, δηὰ ἰησγθαβθά, Ὀγ {16 
αν ; {πι1ι8 βδθπηηρ ἴο τᾶ {{Ππ|π ἰᾶνν {Π6 δ ίΠοῦ οὗ 5ἰη. 
Αἡ οδ]οοϊίοη ψἢϊοἢ τῃ6 Αροβεῖα ργθιοσουρίο8 δηά 
ονογγιΐοβ, νου. 7---1 2, ἴῃ νος ἢ μα ἄθηΐθβ (δὶ νῃδΐ 
6 δὰ 58ἰἃ οὔ {πῆ ρονδγ οὗ βη υηάδθγ (ἢ 6 ἰᾶνν 88 ἴο 
Ὀ6 υπάογβίοοα 88 ἐηρὶ γηρσ (μὲ (6 αν 88 (Π6 π|15- 
{Γ689, 8ἃ8 1 ννοῖθ, δη(ἰ ἰπδίγιις Γ685 οἱ βίη, δη4 ἐδ γο- 
ἔοτϑ μοζγηϊοίοιιβ. Ηθ γδίπογ βῆονϑβ, {Π8ἰ (ἢ 6 ἰᾶνν ΟὨΪΥ͂ 
σοην!οΐβ8 πηθῃ οὗ β:η. (Βοβθηπηι.) 

ἡ. τί ἐροῦμεν ; 'β ἃ ἰγραᾳισηΐ ἔογηιαΐα τυῖτ Οὐγ ΔΡροε- 
116, Θαυίναίοης ἴο “δ ἀϊοδί δἰίαιι 5.) [Ιἡη ἁμαρτία. 
{Πθγ 15 ἃ Πηϑτοη γὴν. Πα βοηςπηδηΐ οὗἉ {Ππ ἀείξδηςθ 
8.) οἰ η6α 18. {Π5 ἈΝ ἄονηῃ ὈὉγΥ Κορρε: “Τὸ (δ6 
ἰανν ΓΘΙ]Δ1η8 118 ΟΠ 688 δηἋἀ νγίιο, ΔΙ {Που6}} 1 σ8ῃ- 
ποῖ Ὀ6 ἀεσπιοά ἐἰαΐ 1 Π85 ρίνεη ἴο ὈδΔά τηϑη δὴ οὐοᾶ- 
βίοῃ οἱ β:πῃϊηρ." Οὐ]! 8 οὔβεγνοβ, {Π8ὲ (ἢ 6 ΑΡροβιϊβ 
ἀοο65 ποΐῖ ἄθηγν {πὲ {Π6 ἴὰνν 88 Ὀθθη {π6 σδιβ6 οἵ 810 
}»Ὸ» ποοὶάθηδ. Ὑοῖ 'ἴ βΒῃου !α γαίμοῦ βθοπὶ τὸ δ6 ἢ]8 
ΠΊΘΔΠΪΠ (848 ἰ5 βΒυρροβίοα Ὀγ ΤΠΘορἢν)}.) {παι {Ππ6 ἰὰ 
15. γνωριστικὸς τῆς ἁμαρτίας, ΟΓ (48 (Εουμπηδη. (ΘΓ 1) 
κατασκευαστικὺς τῆς ἁμαρτίας, οὐ μὴν παρὰ τὴν οἰκείαν 
φύσιν, ἀλλὰ παρὰ αὐτῶν κακίαν. 

ἡ. ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων, εἰ μὴ διὰ νόμου, 
“ΝΑΥ, 1 παά ποῖ Κπονῃ βίη," ὅς. Ὑπεοάοτει ψΕ]]} 
Ἔχρί δἰηβ : Οὐ μόνον, φησὶν, ὃ νόμος οὐκ ἔστιν ἁμαρτίας 
διδάσκαλος, μὴ γένοιτο, ἀλλὰ καὶ τοὔναντίον ἁμαρτίας κα- 
τήγορος" οὐ γὰρ ἄν ἔγνων τὶ τὸ κακὸν εἰ μὴ ἐκεῖνος ἐδίδαξε. 
Νον μοί, (ΕΠ ουπιοηϊι8, δηὰ (6 ὑὕθδὶ τηοάργῃ 
Οὐοπιππθηίδίογβ ἃγα ἀργοοά (Πδῖ (Π6 ΑροΞβι|6 ἴδγθ, δῃηά 
ἴο {πε οηά οὗὨ {Π|| ομαρίοδσγ, 15 ποῖ βρϑακίηρ ἴῃ ἢϊ8 ον 
Ρογβοη, οὐ οὗ ἢῚ8 οὐῆ ο886, Ὀυΐ 888:1π1|68 (ῃδΐ οὗ ἢιι- 
τΏδη Ὠδίιγε. (Οη θεοῖν μετασχηματισμὸς 866 1{Π6 
Ὠοίε8 οἵ Ηδιποηά, ΙοοΚο, δηα ϑομοοίίσ.) Ὁ 



ΒΟΜΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΥἹ1. δὅ88ϑ 

Ὑ8 ἀοη6 ἴο ἀνοϊά ρίνίηρ οἴξηςε ίο (Π6 .6νγν8, ψ ἢ 086 
βίδῖθ ἢ6 [8 ἀθβογιίηρ, Ὀδίογο, δα υηάθγ (ἢ αν, δά 
οὗ νῆϊοἢ 6 Πᾶ8 βῆθνψῃ δῖ σης (68 δχοθίίθησθ δά 
Ἰηβ0 ΠΟΙ ΘΠσΥ. 

[τ 18 τον οὐβογνοὰ Ὀγ ϑοάάτ., {πᾶ| ““ τῆ8 οἢᾶ- 
ΓΔΟΙΘΓ ἃβϑιτη66] ἤοΓα 8 {Π4ἰ οἵἁ ἃ πηδη ἢγβί ἡσπογαπέ Οὗ 
{ῃ6 ἰανν, ἰΠθὴ πάθη" ἴΐ, δῃὰ βῃσογοῖὶυ ἀδβίγιηρ ἴο 
ὈΪθαβ6 αοά, θυὲ Ππάϊηρ, ἰο 15 ϑογγον, [ἢ 8 δα κῃ 685 οὗ 
{16 πηοίνα8 10 δυρροβίοά, δηα {{Ππ 8284 ἀϊβοουγαροιηθηΐ 
υηάθν ψῃϊοῇ 1 ᾿οΐς Πα), δηα ἰαβι οἵ 4]1, τοὐέδ' ἐγαπδ- 
ρον" ἀἱδοουογὶηρ ἐλ αοϑροῖ, Διὰ οὈϊδϊηΙρ ρᾶγάοη δηά 
ΒιΓοηρίἢ, ρθᾶςα δηά Ἰου, Ὀγ 1. “Νον (4468 6) ἰο 
ΒΌΡΡΟΞΘ τῃδι [Π6 Αροβίία βρθδκβ 4}1 (ἢ6856 {ϊηρ8 οὗ 
ἢ: 186 458 [Π6 σοηπγπηρα ΟΠ γιϑιίδη [πᾶ 6 ΓΟΔΠῪ νγᾶ8 
ἤθη Π6 ντοίθ (ἢ15 ΕΡρ 8116, 15 ποῖ οὔἱΚῪ ἐογείρῃ, δυΐ 
σΟΠΕΓΑΓΥ͂, ἴο {6 ψ]}10]6 βοορα οὗ [18 ἀΙβοοῦγβθ, 88 Μ6}} 
885 ἴο ψῆδι 15 Ἔχργθβϑὶυ δϑϑογίϑα, οἷ. 8,2. Κορρβθ 
οὔβογνθϑ, ἰπαΐ (Π68 ΑΡοβιί]6 18 ἰδιηθηιηρ [Π6 Ὠανίηρ 
Θχρογίθησθα ψῇἢδὶ θοίἢ 86], δηἀ 4}} οἰ Γ πηθῃ, 
Ἔνθ {Π6 νϑσὺ δ6βί, πγιιϑὲ δοκηον]θάρσθ {ποὺ ἢδνθ 
ἄοηθ, δηά 511}}} ἀοϑ. Δηά δ σοιραγθβ ἃ 581Π|1|8Γ με- 
τασχηματισμὸς ἴῃ 1 Ο(ὐοτ. 4, 6. δηὰ (Ο]. 2, 18. Ὕατο- 
{118 σοιρᾶγοβ Ηοσ. ΕΡίβί. 8, 1. δηά δτί. Ροεί. Βγο- 

 Ψ]8 6886 ἰάθογο, ΟὈΒΟυΓΙ5 0. 
ΒΥ ““ποὲ Κηοιυὶηρ δα" 18 (48 ΤἬὭΘΟΡΥ]. τ ρ Εν 

Βυρρα8.8) ἴο Ὀ6 υπαοτβίοοα, “ηοΐ Κηονίηρσ ἃ ἔα] γῪ 
δηα δοσιιγαίοὶγ.᾽ Αῃά 80 Τπεοοάογεί. 71ὺ οὐκ ἤδειν 
καὶ οὐκ ἔγνων, οὐ παντελῶς ἀγνοίας ἐνταῦθα δηλωτικά" 
ἀλλὰ τοῦτο λέγει, ὅτι ἀκριβεστέραν τῆς φυσικῆς διακρί- 
σεως ἡδεξάμην γνῶσιν διὰ τοῦ νόμου. Τία Β6η86 οὗ (ἢ 6 
ἈβΒΆ06 18 {πι|5 ἰδ ἃ ἀονῃ Ὀγ Βοβθηπι.: ““ ΤΠ ἂν οὔ 
τὰς [5 {Π|18. ἴῃ σοπηηοη ΨΙΠ οΟἴἤοΓ ἰαν5, (Πᾶὶ 1 
[Θᾶσἢ 68 πδὴ ψἢδί 5 γοηρ ἀθϑίγο δηα δοίίοῃ : 1{ ἢ 88 
1ῃ 15 ἈΠ] ΠΥ, (πᾶ 10 Τοχονθ8 ὨΠπηδη ἸρηοΓδηςΘ6.᾽ 

δοπιθ Οοιητηρηίαίοιθ, ἃ8 Κορρε, οβϑθηιῃ., δηά 
Μδοκη., ἰακα νόμ. ἴο τηθδῃ, ““8Δὴγ ἰᾶνν, ἀϊν 6 οὐ ἢυ- 
ἴηΔη." Βιιῖ 88 1ἴ τείδγϑ ἴο {Π6 ὁ νόμος Ἰυ5ὲ Ὀδίογο, δηά 
[Π6 ὁ νόμος 81 δἴτοτ, [ἃ οδηηοί 5] Υ δὴν οἶμον [ἤδη 
{πΠ6 ἰὰν οὗ Μοβββ (866 (ἢ6 ποίβ οῃ 7, 1.) : ἐῃουρῇ ἰΐ 
18 ἐγμθ οἵ ΔΏΥ ΟἴΠΘΓ ἰᾶνν, ψῃοίμοῦ (ἢ ἰανν οὗἁ πδίιΓο, 
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ΟΥ δὴν Ὠυπηδη ἶἴαν. ὙπΠογοίοια (ῃς6 οὐβογναίίοη οὗ 
Μοτυ8, {πὶ {ἢ 8 18. (Γὰ 6 ΟἾΪῪ οὗἉ [Π6 ἢἤγϑι ἂρθ οὔ τἤδη, 
“9 8[η66 ΠΟ οΟἴδοτγ σοι] θ6 ἀονοϊά οἵ 4}} Κπον]οάσε οὗ 
ἰὰνν δηᾷ 581πη,᾿ 18 8ορ]}] 8016 4], ἃηΠ4ἃ ργοσθθάβ ἔτοπὶ 8 
ψτοηρ νον Οὔ Ππ6 βυδ᾽αςί. [{ 5 1ῃ6 αν οὗ Μοβοϑβ, 
8η4 (δῇ τἸποα ροσίθος Κηονίθάρα οὗ νἱγίυα δηά νὶςθ 
ψΠΙΟἢ 1{ αἰογάρα, 88 σοιῃηραγοά ἴο 1η6 ἰᾶνν οὐ πδίιιγο, 
ΟΥ ΔΩΥ διιπΊαη ἰαν, οὗ ψ ῃ θοῦ (ῃ6 ΑΡοβϑι]6 83ρ688. 
Απῃά, 45 (το! Π5 τί σεν οὔβογνοβ, ἴη6 Αροβίϊα πη 6808 
ἴο 88Υ, ἰῃαὶ πιο ψοιἹά ποῖ να Κῆονῃ (ἢ6 {ὑτΓΡ]- 
τας ΟΥὈ πιᾶὴν {Πἰπρε, δ ἰϑαϑί ποῖ 80 {ΠΥ δηά ρϑγ- 
[εοῦγ, Παά τῆον ἢοΐ Ὀδδη δχοορίθα δραϊηβῖ, δηα σου- 
ἀειηηοά Ὀγ (ἢ ᾿ᾶνν. 

ἡ. τὴν τε γὰρ ἐπιθυμίαν οὐκ ἤδειν. ΤΠ γὰρ 18 1{Π8- 
ἰγαῖῖνθ, ἀδηοίίηρ [ογ" ὁταπιρίο : δῃηα [ἢ γαῖῖο βοπίβθη- 
1185 15. {Ππ|5 ϑίαϊςα ὈγῪ Βοβθηῃ)., ραγιν ἴγοπι ΥΓπίογ- 
θυνρ Ῥεγῖς. Εἔχαρ. “ Ἰρῃόγάγα οὐρα δέοπῃ ἢ. ]. 68, 
δα Πδεύθηιβ ἸσῆΟΓΑΓΟ, αιδίθηι5 6 ἰερα αΠ) ἀ!ςαίαγ, 
δἰ 41.415 511, ςορῃοδβοιίζυγ. “04πὶ 6 ἰοῦ σορηοϑοϊ Γ, 
ΟΠ ΟΠ ΠΪἃ 51Πη6 αἸβου 16 ἈΡΡΟΙΙ ἀθθο 6, 884 σογίυπὶ 
ΔΡροίθηαὶ σθῆυ8, σοΥτὰπΊ ρτδάιϊι οἵ τηοάυτῃ αἰ55υ8- 
ἀδῦὶ, πηρτοραιῖ, ὑγοῃίθοτι. Ισπογαῖ ογροὸ οὐρίαϊῖᾶ- 
ἴδῃ, αι Ἰρῃογαῖ θᾶπὶ 6586 {ΠΠ|Πεἰᾶπ|, αὐ ἰῃ Θχϑιηρίο 
δι(αΠο, ΠΟῺ 6886 δἰϊογι 8 θοηᾶ δῖ. ἜἌχροίθηάα, αἱ Εδὲ 
ἃ νἱπάΐϊοαγθ ν8}}}8. ΓᾺ]18 ῥιεσ, 8]]6η08 δάδυς ἃ ]ερ}8 
εἴ ἱηςογά!οἰ! ποίΐοπθ, ἀἸ] σατο οἵ ἀἰβοθῦπογα Πθαλ]ξ. 
'ὔι ργιπιὰπιὶ διυιίθηι Ἰορῖβ ποία οὈαία αἰδοϊ(Γ, 8]1- 
αυϊά οἵ δἰίψι!ο πηοάο ἀρρείΐ ποῇ ἄδθεγθ, ἀϊβοῖταγ οἱ 
114, ἀρὶ ἢος δέ ἴος πηοάο ποῦ ἄθθογο, φιοά ἀρρε- 
.ἴδγθ, εἴ ἢος πηοάο δρρεΐθγα ποῃ ἰδ θαί." 

Κορρο, Μ|ιςθδ6115, ἀπά Ἐοβοημῃ., πηδιηΐαῖη, (ἢδὲ 
οὐκ ἐπιθυμήσεις 18 Δἃη ἱπιηρογίοοϊς 4αυοίδι!οη, τηθδηΐϊ ἴο 
δυρραϑῖ ἴο {Π6 τηἰηα τΠ6 ψΠο]6 οὔτἢς σοπιηδηἀπηθηΐ. 
Αηά, ᾿ηἀεοά, βυςἢ ἃ πηοάδ οὗ 4ιοϊδί!οη 15 ποῖ υηΐγα- 
αιοηϊ. (866 11, 20 ἃ 27. Ηρῦτ. 192, 27. δπὰ Κορρε᾽ 8 
Ἔχςο. 1.) ὙΠΘΥ οὔϑοτγνο, ἴοο, [Παὶ τἢ6 σοι) Δ πδηϊ 
15 ποῖ ἴο θ6 υπάοσιδίοοά οΥ̓ἩὨἁ Ἔν}} ἐῤοιισ ἠὲ οηἶν, Ὀὰϊ οὗ 
1ἢοβ6 οὐογέ αοἷβ οὗ 51η γι ϑίηρ ἴστοῦὶ ἰἤθηοο. Τἢ]5, 
πον νΌΓ, 8668 Βοηα ΜΠ δί ἘΣ ἠεϊδδι; {Πουρἢ ρῥτγεΐοι- 
8016 ἴο τπ6 ροβί[οη οὗ σογίδιπ ΤΒΘοΪορίδη5 οὗ {πὲ 
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Νεν ϑοοοὶ, ἐπαΐ οπῖν ἐῆθ ουονέ αοἷϑ ἅτ τηϑδῃξ ἴο δ6 
7ονδιἀάδη : ἃ ϑἴτδηρε ρογνοιβίοη 8ιγοῖν, 8δηὰ ψ ἢ 1ςἢ 
σου ὰ ἰακ νὰν ἔτοπὶ ἴΠ6 ἰαν' 811 9Ρ| {0 8} ; 
τῃοιρσὴ [818 88 γθοορηῖΖθα ἄνθη ὃν ἴἢ6 ν βου [6 νν8. 
Α β8υδ]εοῦ ψἢϊοἢ ἢ88 Ρβθϑη ΠΥ ἰγοδιθα ὃν νλίγιηρσα 
Οὔ588. δαοῦ. ρΡ.. 9Θ0θ. Αμῃά ϑοβοοιίρ. ἢδγο δά άιιοθ5 86- 
νογαὶ ἈΠ δΌὈΙηΪς 4] οἰΤἈ[ἸΟῊ5 ἴῃ ργοοῦ {πὲ {ΠΟῪ δοκηῆον- 
Ἰβάρβ δν1! σοῃσαρίβοοποα ἴο Ὀ6 ἃ 51η. Απάα οογίδϊη 
11 159 {πα΄ [ῃ6 {γ6 ᾿τηροτὲ δηα βρ] γι {π4}}}γ οὗ {Π6 1η- 
υποίίοη νν85 ἀἸΒΕ1ΠΟ0 1] βθοη Ὀγ {Π|6 δ] σῃϊοηθά .086- 
ῬῆυβΒ. δὸ ἴῃ [8 ψοτῖς ἀ6 Μδξος. 8. λέγει γοῦν ὁ νόμος, 
οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου, οὐδὲ ὅσα τοῦ 
πλησίον σου ἐστὶ" καίτοι ὅτε μηδ᾽ ἐπιθυμεῖν ἡμᾶς εἴρηκεν 
ὁ νόμος, πολλῴ πλέον πλείσειεν ἡμᾶς, ὅτι τῶν ἐπιθυμιών 
κρατεῖν δύναιτ᾽ ἂν ὃ λογισμὸς ---οἷον ἐπιθυμίαν τις οὐ δύνα- 
ται ἐκκόψαι ἡμῶν, ἀλλὰ τὸ μὴ δουλωθῆναι τῇ ἐπιθυμίᾳ 

ἘΞ Αηὰ {Π|8 οΟρἱπἴοῃ βοῦλθ δϑοσῖθε (ὁ (6 Οεηπέξέος αἶβο; δυιῖ ποῖ, ἴ 
δἰιου ε ϑθθῖὰ, οἡ εὐῆήοϊεηϊ ργουηάθβ. 0], οη ἴῃ6 οὐ μον ἀπο, ἀεα 
Πῖδ5 (ἢ 5 δ ὐρεῖπεν, πὰ 8αν8 {ΠΥ Οἰὰ Ποῖ σΘΏΒ.} 6 ΔΩΥ͂ δν}] οορου- 
Ρίδοθεηος, Ὀυϊ ΟὨΪΥ διιοἢ 88 1δὰ ἴο δοῖιαἱ] β'π5. [Ι͂ἢ {Π|8, ἤοννανοῦ, ἢθ 18, 
Ι {Πηκ, υπ͵]υϑὶ ἴο τΠδτ: ἔογ 1 γειηθῦθν ἴο ᾶνα πιοῖ τυνῖἢ ποΐ ἃ 
ἥονν δε ϊρηθηΐθ δοδί(οτεὰ Ὁρ δηὰ ἀονῃ πῃ ἴΠ6 ῬΠΪΟΘΟΡΠΟΥΒ. ἀπά 
Ῥοροῖβ νυν] ἢ 8Γ6 ἴῃ αἰγεοὶ ορροδίτἱοη ἴο δι. ἢ ἃ ποῖΐοῃ. ϑύγε!γ (ἢσῖ 
Οοιμηδηϊκίογ σουϊά Ὠδνοῦ πᾶνε σγεϑαὰ (6 ἰηϊταἑ 8 Ὁ]6 ἀεβοσὶριΐοη οὗ 
6}]}] οομουμίϑοεποα ἴο 6 ἔουιηά ἴῃ {Πα ᾿ποοτραγαῦΐε Ὀγαπια οὗ Εὐ- 
σὶρ 69, (η6 Ηἰρροϊγίυβ, ΕΓ, διηοηρ Οἴποσ Ποαγίδ! τ ΘΟ βϑίοη8 
οὗ συ, 18. {18 τηοβῖ αβεοίίηρ᾽ δηὰ τουοῃίηρ οὴς (νεγ. 817. εὐϊι, 
ΜοηΚ) : χεῖρες μὲν ἁγναὶ, φρὴν δ᾽ ἔχει μίασμά τι. Ἦετε ἴδ6 γε 
Ἰεδαγηοὰ Ἑα οΥ, δεβὴ Μοηΐ,, οοπηράγεβ Ογεϑὶ. 1620. ΜΕ. ἄγνος γὰρ 
εἰμὶ χείρας. ΟΡ. ἀλλ᾽ οὗ τὰς φρένας. 80 [ἈΓ, πάθεα, τνὰ8 (Ὠ]8 86Π- 
τἰγηδηῖ σαγγθε, (Παϊ ννῈ ΠΠΔΥῪ Ὀγαδιτηα ἔγοτῃ ἴδ ννογήβϑ οὗ (βδδοδῃθογ 
ἴῃ Εαπγίρ. Ττοδά. 458, Ἱτ᾽ ἀπ᾽ ἐμοὺ χρωτὸς σπαραγμοῖς, ὡς ἐτ᾽ οὖς ἄγνη 
χρόα" πὲ {μον τπουριῖ τηδῖ 80 Ἰοπρ᾽ 88 (ἢ υχλϊπα αἀἰὶ ποῖ ρμαγίδκα 
ΟΥ̓ ἱπηρυγῖγ, ΠΟ δοίίΐοη, Ὄβρθοίδ! !ῦ ἃ Ομ} 1} ]5ΟΥΎ ΟὨΘ (88 ἰῃ ἴῃς ο898 
οὗ τϑρ6), οοτηπλυπηίοδίοα ΔΗΥ͂ ᾿) ΡΟΣ γ. ΕῸΓ ΒΑΓ 688 ἤγεέ βο]υϊΐοη 
οὗ 16 οἰ που ἱπνοϊνοὰ ἴῃ [δῖ ρϑββαρδ (1. 6. υὲπὲ {ΠΠτπἢ Ὁ} }Δπ:ὰ 
δηΐϊπηεθ ἰαδεῖι αἴ} 1856, ὑσὶ 118 οὐ Αρδπιηδιμηοηθ οοηϑυοϊυάΐηα, 
αυδη ἐχ Ὠίη)ο Πα ἴαγα ογαῖ,) 18 {πὸ ἴγὰ οηδ ; ἰὨου ἢ, νυ ἢ ἢΐ5. διαὶ 
νηΐ οὗἉ γυρτηοηῖ, Πα ρῖνεβ τρ ἴδ6 δίγοηρ στουηά, δηὰ (ακοβ ὑρ 
στ ἃ [ὯΓ 1655 (6 η88]6 ροβιτἰοη, Ἀδπγεῖν, ἴῃδι (ἢ 6 Ῥοεῖ ξογροὲ δὲπιβείῇ. 
ϑΟΟΠΕῚ ἴδῃ δ 80 ΣΠΡΓΟΌΔΌΪΕ ἃ βαρροβίτίοη, 1 τγου!ὰ τεργὰ (ἢ8 
Ῥγεβοηῖ χεδάΐηρ; ἃ8 οοσγυρί, δῃηὰ δθομρῖ ἃ οοηϊδοίυγο, νυ] ἢ [ ϑίγυος 
οὐ ΨΕΓΥ ΠΙΒΩΥ γὙ6818 ΔΡῸ, ἱ, 6. [ὉΓ ὡς ἐτ᾽ οὖς᾽ ἄγνη χρόα, τοδὰ ὡς, ἐτ᾽ 
οὐκ ἄγνη χρόα, δῶ: ὃν ψὨϊοἢ οὖσα τηϊδϑὶ ὃ6 βυδαιάεά, δηὰ ὡς 
ἴδἰκοη ἔοῦ ἵνα. Βιιΐ 1ἴ 8 ὉΠΗΘΟΘΒΘΆΓΨ. 
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δύναται ὁ λογισμὸς παρασχέσθαι---οὐ γὰρ ἐκριϑωτὴς τῶν 
παθῶν ὁ λογισμὸς ἐστιν ἀλλ᾽ ἀνταγωνιστὴς. 

8. ΒΥ σδὶπ 185. ἤδθγα τηϑδηξΐξ {ἢ6 ῬγΟρΡΘΏΒΙΥ ἴο 5[Π [ἢ- 
Βογθηΐ 1 Οὔ σογγυρὲ παΐυγο" (60 “ΓΠΘΟΡΗΥΙ. καὶ ἀπὸ τὸ 
χεῖ ὀργὴ) 8Δη4, δοςογάαϊηρ ἴο βοηηθ (ὐοιῃπηθηϊδίογϑβ, 
88 ἴ,οοΚα, τοργθβοηϊθα ὃγ τπ6 Αροϑβῖ8 ἃ8 ἃ ρεβοῃ 6ῃ- 
ἀδανουτγίηρ ἴο σοπ!ρᾶ88 ἢϊ8 ἀραίῃ. Βιιῖ τἤθγα 18 δἱ 
τηοϑί Π0 ΠΟΓΟ (ΠΔη 8ῃ αἰξμδίοη, ποΐ ἃ ρεγϑοηὶ βεαξίοη." 
θη, π]ΟΓΘΟν ΘΓ, 1ἴ 15 8814 (Παΐ {πΠ6 ἰανν ρᾶνϑ οοςσᾶ- 

80 ἴο 8ἰη, ψογκίηρ ἰυ88, ὅζο., 6 ἃΓδ ἴο σοῃδιάδγ 
{Π]18 ΟὨΪΥ 848 βροίκῃ ρορωίαγἶψ, ἀθὰ ν ἢ} δ᾽ βίο ἴο 
{Π6 Ἰατη θη Ῥογνγβ υ οὗἨ ἱπο!πδίίοη ποι θηΐ ἴο 
ΠιυπΊδη πδίανθ, δηὰ 80 ὑποαυϊνοσα! ν δοκπονϊοάροα 
δνϑη Ὀγ {π6 Ηδαί! θη ψ το Γ8. Ὑ" 

8. διὰ τῆς ἐντολῆς, ““ΌΥ ἴΠ6 ῥτγοοορέ (7υϑὲ τηθῆ- 
{᾿οη6 4). Ἐοτ, 88 Κορρα οὔβοῦνθξ, ἐντολὴ γεδγϑβ ἴο 
ΔΏΥ βίηρίὶο ῬπετρΡε νόμος, ἴο [86 ψῃοΐα Ὀοαγ οὔ (Π6 
ΡΓΘοορίβ οἵ [6 Μοβαὶς ἰανν. δοιηθί! πη68, ΠουΤν Γ, 
ἐντολὴ ἰ5 υδβοα οὗὨ {μὲ ἰαίίαΓ. Ηδγο, (άγρΖον {πη 8, 
6 ἅΓ6 ἴο υηἀογβίδηα γνώσεως ; ἃ8 ΔρΡΕΔΓΒ ἔγοπῃ [ἢ 6 
σοηίοχί δηά νοῦ. 11. ΟΥ̓ ἢ ρῇγαβα ἀφορμὴν λαβεῖν, 
ἐακα οοοαδίοη, ἩυτΉΘΓΟΙ8 ΘΧΔΙΏΡ]68 γα δα ἀυςοα τοι 
186 (Ἰαβ81:ς αἱ ψγίογβ ὈγῪ Ὑ εἰβίεϊη. 

8. χωρὶς γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά. (ατρΖζον μ6]]} 

ἘΞΑπαιδαῖ ὄνθη ἱηυοίμηίατῳ ; ἃ8 9, 15. ἴῃ τ οἢ νειν Οδγρζον 
εἰϊεβ Ρ]δο ρ. Φ40. ψνβεγε ἡ ̓ Επιθυμία ἰδ οαἰ]εὰ ἀργαλεοτάτε παθῶν 
ψυχῆς. Απά 10. 1. Ἰεξ. ΑἸ]ερ. Ρ. 68 Β. ψῃεγα 1ἴ 19 σοπιραγεοὰ ἴο ἃ 
εἶρεν, οὐ οἴπον νὰ Ὀδδϑῖ. 
ες Τ [ὰ ψὨϊςἢ νίενν ἡ εἴθ. ΔρμουϑιίεἸγ οἰἴοβ Ευτὶρ. Θι βεμποῦσρα, οὐ γὰρ 
ἁπλῶς νουθετούμενος ἔρως μᾶλλον πιέδει κατ΄ Ἐῤριπίδην᾽ ἀλλ᾽ ἐὰν 
νουνθετῇ τις ἐν πολλοῖς καὶ φειδόμενος, πᾶν νόσημα καὶ πᾶν πάθος εἰς 
τὸ ἀναίσχυντον καθίστησι. [ὧν. 84, 4. ἴ,υχιιγὶα---ἰ ραῖ5 νἱ που} δίουϊΐ 
ἔεγα Ὀεϑίία ᾿γτϊϊαῖα.Ό. Ἠογαίῖ. 1 ὕϑγ. 8, ὁ5. Αὐάδχ οὐγηΐα ρμρεγμεῖϊ 
Οεπδ Ὠυϊηδηδ συϊΐΐ ᾿ῃ νοϊ πὶ πεΐβθ, Ονά. Ατοογ, ὦ, 19, 8. Οιιδὰ 
Ἰἰοεῖ, ἱπργδίυπ δεῖ : αυοά ηοη ἰἰοεῖ, δου ογῖῖ. 8, 4, 17. ΝΙςΙ λυ Γ 
ἴῃ νεϊϊτυτν δερογ, ουρ᾽τιὔὕϑαπς ποραῖα. Μ. 8, 866. Αοτίοσγ δάτηο- 

. πἶΐϊα 68ἴ, ἱγεϊδίῃγαυς τεϊθηΐα, εἰ ογοδοὶϊ τοῖο. Αμῃὰ Κορμε οἰζϊεβ 
ϑοῆθοδ: Ηοιϊοϊ δ οὐὔπὶ ἰορα οοβρεγιπηῖ, εἰ 1116 ἑβοῖϊποϑ μοβῆδ πιοῦ- 
δίγανὶ(. Γδοῖῖ, 46 Μοσγ. α. Φ0. ἔχηι δρίίασε, εἴ ᾿ἢ υϑιιγαδ αχίθπάθσε 
ρυοίυμ)!. ]Ιἀεοηυδ τηαρίβ βεγναῦδίι"}, αυδπ δὶ νει τὰ τ εϑδεῖ. Αμπὰ 
Βεῦα Οὔ] 08 δρροβίτεϊγ σοιῃραγρα σον. 19, 17. ἴ δαὰ 2 3.ῆγὶ. 
Αρϑιη. 89 ἃ 8. ἔρως δὲ μὴ τις πρότερον ἐμπίπτῃ στρατῳ Πορθεῖν ἃ μὴ 
χρὴ» κέρδεσιν νικωμένους. 
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ΤοηἦοΓ8: ““ν]ᾺΠουΐ (ἢ6 Κηον]εᾶρα οἵ [Π6 ἴα." ΒΥ 
ἁμαρτία 18. ἀραῖη τηρδηΐ ἐμσέ. Νεκοά βἰρῃίῆρθ ἐπαο- 
ἔϊυθ; νὶΖ. (45 ΓΌΓΠΘΙΓ ΘΧρ ΔἸ 8) “ αἰἴπογ ἴο ῥγοάμςοθ 
ἀραδῖῃ, οὐ ἀϊβρ! ἂν 5ιη :" δηῃά, 88 ἴῃ 1ῃ}6 ἔοΥΠΊΘΓ Ἔχργαβ- 
Β8Ϊ0η8 οὐκ ἔγνων Δηα οὐκ ἤδειν, [ἴ πγυί Ὀ6 υπἀογϑίοοα΄ 88 
τηθδηΐ οοπιραγαΐυοίψ. '“ΤὭΘοΟΡὮΥ). ΘΧρ]δῖηβ 1ἴ : οὐ 
λογίϑεται εἶναι, δά ἀρ, ὈΥ ΨΥ οὐ ἩΠυβίτδιοη : Νόμου 
δὲ ὄντος, τοῦ τὸ δέον ὑπαγορευόντος, ἡ ἁμαρτία ϑῆ, τουτέσ - 
τιν, ὑφίσταται καὶ δοκεῖ ἁμαρτία, ὡς τῶν παραβαινόντων 
τὸν νόμον ἐν γνώσει πταιόντων. {1458 νν 6 }} ΟὔΒοσνεβ, 
{πὲ ἤογα {π6 651 1Π ΘΥΡγοίοσ 18 ἃ Πιδη 8 ΟΥ̓ ἢοαγῖ. 
᾿Αηά ἢ6 σοηρᾶγθ8 (Ἰς. 1ὴ Το. Θυαβί. 1.,. ῷ. (. 21., 
 ΠΘΓΟ [ῇ6ΓΘ 18 ἃ αἰβρυίδιοη σοπορζγηίηρ (ῃ6 τηϊπα 
ἀϊνϊἀρά Ἰηΐο ἔνο ρᾶγίβΊυΡ Κορρδ τγοίδιβ ἴο Ψ9811685 2, 
17 ἃ 26. 
Τα ψογάβ χωρὶς --- νεκρὰ Ατ6, Ὁ ΟάγρζΖον, τοΐδγγοά 

50 6]γ ἰο τῆ8 8{|}, ποῖ {Π6 θιὴ νϑγβϑθ. Αηά ἢ οὔἶδεβ 
1Π6 {Ο]]Π ον ρ' ἜΧρΙ ηδίοη : “ ΕῸΓ 8ϑῖησα (ἢ6 ἂν 6χ- 
ῬΓΟβϑίυ ἔογθ 8 [υ1818, ἔγοπι {Π6 66 ἀοέίοη ἃτ6 γθοορ- 
ΠἰΖοά 8458 ον]. Νον {ἢ6δ6, θοΐογο (6 Κπονϊθάρε οἵ 
{Π6 ἰανν, ἃγ6 ηοΐὶ δοσουῃηίοιὶ ᾿Π]1|8ῖἴ, Δηα ΓΘ ὯΟῸ ΤΟΓΘ 
Κπονψη ἴο {Π6 Ρ6γβοι (ἤδη 1 ἢ6 ΘΓΘ 48]66ρ, οὐ ἀ684." 
Οοιηραάγο Ζοῆ. 15, 22 ὃς 24. Βοῃ,. 8, 1ὅ. 

Τηδ Αροβίΐβ (48 οὔϑογνε ΓΤ ὨΘΟρΡὮγ]., ἴγοτη (ἢ γυ8.) 
511} σοῃιϊηι168 0 βρθαῖς 10 [6 ρϑίβϑοῃ οἵ ἢιυπ,δῃ 
ΠδίυΓα. 

9-11. στο γα πᾶνα {6 νΘΎῪ 88Π|6 β86ῃης πηθηΐξ, 
ΟἿΪΥ {ΓΘ Γ υηο] θα δηα Θχργοββθα ἢ τογα ογηδίθ 
Ῥἢγαϑθοίοσυ. Τῇ Αροβίϊθ, 1 τηυϑὲ θὲ ορβεινϑβά, 
ΒΙΡΡρογίβ (ἢ6 σδαγδοῖον οὗ ἃ πηδὴ ψῇο, {ΠΠ] ἢ6 Κηδον 
{Π6 ἶανν, ἰδα ἃ ΠΠ|{6 σοπιραγαίνοὶυ Ἰηποσθηΐ ; θυΐ, ἴη- 
αἰϊοᾷ ἴο 5ἷη ὈΥ ἰἢ6 αν, Δ που πηοϑέ 58] υἴδγυ ἴῃ 
1861, [6}} ἸΙηἴο 510, δη4 {Π ΓΘΌΥ βηΚ ᾿ηἴο Ἔν ΎΥῪ ζππά 
οἵ πιίβεγυ. (Κορρϑε.) 

δοίη (οιημπηοηίδίοίβ, 88 Ραγϑοιιβ, Μοηοοῆ., ΒοΖα, 
Ριβοδί., ὕδγρΖζον, δῃά Ἐοβεηπ.., {ΠὴΚ (Ππαΐ αϑιυὶ 
ΒΡ68 ΚΒ ἴῃ [18 οἱὐπ ρογϑον, δῃα δάνϑγίβ ἴο ψηδΐ ἢβ ἢδά 
ὨΙΠ1561 Ἔχρογθηςδα ἴη σπ ἀποοα ἀπά γουΐῃ. Βιΐ, 
88 ΟΥ6 18 γα γ Οὔβαγνοϑ, [ἤο56 ψ]ο δορί {Π18 νίαν 
οὔΠ6 8686 ἰηνοῖνα {Ππ6ΠΊΒ6|ν 68 ἴῃ ᾿ηΘχ 8 0]6 ἀἰΠ- 
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οὐ 165. ὅϑοπια οὔ {Π6πὶ ἀγα δάνογίβά ἴο ὉγῪ Μτυ. δίβαβ, 
ψ ἤοπι 866. ΟΥ̓ 6 νᾶγουβ ΟΡΙΠΙΟΠΒ ρΡΓΟΡΟΒΘα (πΙΔΗΥ͂ 
οὗ ψ ἢ ]οἢ ὩΔῪ Ὀ6 βοθη ἀοίαι] θα πη Υο} ᾽5 (τῶ), [Π6 
οὔΪγ ργοῦδῦ]θ οὔβ 18 ἐῃδι οὗ (ἸΠγυβοβί. δηά ἴῃ αγθοκ 
(ὐοπιιηδηϊδΐοτθ, δηαἀ πηοϑῖ τποάθγη [πτθγργαίειθ (48 
Ηδιππιοηα, γ, δηά 1,οοΚθ6), πατηοῖὶγ, παῖ (ῃ6 
ΑΡροβί]α βρθκβ ἐπ ἐδθ ρογϑοπ ὦ ἐἠθ «ειυϊοή, παίϊοη; 
δηἀ (δὲ Ὁγ πότε 5 πηϑθδηΐ {Π6 {ἰ{π|6 Ὀδίοτα {{|| ἰανν, 
ΟΓ (48 Μι. Τοοκα οχρ δίηβ) {π6 εἰπιὸ θοίνθοη τῃ6 
σονρηδηΐ πηδ46 ν 1} ΑὈγδἤδπὶ δηα τπ6 ἰανν.Ἐ ΚΟρρο, 
δονψανογ, (πη Κ8 {πάλ ΓΠπουρ ἢ 6 Βρθὰκβ μαΐϊοπαίέῳ, 
{πΠ6 ψουἶ8 ΠΠΔῪ 30 Ὀ6 ὑυπάήογϑιοοα οὗ δἰπιβοἰ ἢ, }ὲγ- 
σοπαἰίψν. Βιυῖ 1τ}}18 βαοἢ8 8ῃὴ ὉΠΟΓΙ 4] ηοίίΐοη. Ηβ 
Ἱποῦθονογ 8468, {πᾶ 8. πδῃ 18 8814 ἴο ἷνα χωρὶς νόμου, 
ῃποΐ ΟἾΪΥ ννῇθῃ Ἃἢ6γα 18 πὸ ἐαιυ, θὰ ἤθη 10 15 πη- 
Κηοιυη; ΜΉΪΟΝ ὩΔΥῪ θ6 ΨΝΘΥῪ ἔταθ, Ὀυΐ 18 ῃοΐ λέγδ 
ΔρΡἰἰοδῦϊθ. Εογ ἰπδὶ ὈΥ νόμου 15 τηθδηΐ {πὸ ἰὰνν οὗἁ 
Μοϑβ6ε8, 18 ρ]αίη ἤτοι {Π6 ψογά8 }ιι8ῖ ργοβθαϊηρ. ΝοΥ 
1 ἴανα θοίογε οὐβεγνϑα {ῃδι {Π6 ἀγίϊς]8 18 οἴζϊθη οτῃϊί- 
66, 7.80 85. ψ6 οπηῖί θοιἢ ἴ( δηά τΠ6 ργοροβιοη, ἤθη 
ἢ ἢδ5 οσσυγγοα Ἰυ8ι Ὀοίογθ. Βεβϑιάθ, ἰῇ ἴῃ6 πεχί 
οἶδυβο, ψα να τῆς ἐντολῆς. Απάὰ ἰΐ 18 ἰῇ να [ογ 
Κορρε ἴἰο δναάβ {18 ΟΥ̓ ἰακΚίηρ τῆς [ῸΓ τιρος; ν᾽ Π]Οἢ 
Ἔνθ τῆϑν (ΟΠ]]6ρα γουΐῃβ πον ΚΏΟΝ 15 ᾿ηδι  πι}58106.7 
Βε81468, ἢ6 ἰ8 σοιῃρο]}6α ἴο ἴδε ἐλθούσης τῆς ἐντολῆς 
ἴογ ἐλθᾶν αὐτὴν, [ῃΔη Ψ ΠΙΟΝ ποιῃΐηρσ σα Ὀ6 ΤΏΟΓΘ 
μαιϑῃ. ᾿Ελθούσης 1.88 ἢδογο, ψηδί 18 οί πη οαυθηΐ, 
ἃ Ραϑδῖυθ Β56η886 (8 ἴῃ Μαῖκ 4, 21. ἕο. ὅδ66 δῇ, 
εχ. ν. ᾧ 7 ὃς 2.), 1. 6. ψγ)88 ἰβδυδά, ργοπιηιι!ρσαίοά. 
᾿ 9. ἀνέδησεν. Οὐοί. δΔηα οἴδογβ Ἔβχρί δίῃ 1818: “" ρ6- 

Ἐ Τιιαῖ {π|6 ἰ8 80 (δἀἀ5 Π6) δεὲ (Ὑ8]. 8, 9. δος. νον ὑπάσον Αὔγὰ- 
δηλ {Π|6 [8 ΓΔ 6} 1168 οἰαϊπχοα [Ππ6 Ὁ] ϑβίηρ,, 88 Ὠΐβ ροβίθσὶ γ, σουιργε- 
Ὠεοηάδὰ ἰη {παῖ σονθηδηΐ, δ 88 τηδὴγ οὐ ἐῃδπη 85 νεγα οὗ ἴμ6 ἐδ τῇ 
οὗ (Πποὶρ Βδίπογ, 1 Π}] ΑὈγαδπαιη, οσα ὑ]οοθοὰ νυνἱτἢ ἢ. Βυΐῖ 
ΜΏδη {16 ἰανῦ σᾶτης, ἀπ {ΠΥ μὰ {πο θβοῖνοα νον ἱπίο ἴδ οονα- 
Πδηΐϊ οὗ ψόογίβ, νυ μβογεΐη δδοῖ [γδηϑγεδϑίοη οὗ ἴῃ6 ἰανγ Ὀεολη)Ὲ πιοῖ- 
ἰα], [ΠΏ δῆ τϑοονογεὰ || ἀραΐίη, δῃηὰ ἃ βοόοννεσ ἴο Κὶ}}; δπὰ δὴ 
ἴβγαεὶ ἴθ ον ὉΠῸΘΣ ἴπα ἶαιν ἕουπὰ Ἠϊ5οἰζ ἰῃ ἃ βίδῖα οἵ ἀεαϊῃ, ἃ 
ἀδαά πγδῃ."" 

Τ Μδηγ 56οΓ68 οὗ ρ43588ρῈ68 αἰ 1 ἐπιεπά, ΟΥ ἱπέεγρτεί, ΟἹ {18 νὲ 
Ῥγποῖμῖα, Ὀεΐοτε 1 αἰβοονοιοα παι ἴ{ 85 υηΐουηπάοσά. 

᾿ 
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ΘΔ ἰο βῆον 156] Ὁ. βίγινίηρ δέον ψῇῆδέ ψδ8 ἔογθ]ά- 
αθη ; 1. 6. “1 ρεγοαινοα [Π6 ἴογοθ οὔ βίη δηᾶ οἵ σοη- 
8ΟΙΘΏΕΘ. ΠΟΤῈ ΟΡΘΏΪΥ σοην!ςοίοα {Π4η Ὀδίογα : {18 
(16 οὐἀϊοιιβῆθ688 οὗὨ 51ῆὴ ὑὈθοᾶπηθ ΤΠΟΓΘ ΔρΡράγθῃΐ." 80 
ΤΠΘοΟρΡ ν]δοῖ : ἡ ἁμαρτία ἐφάνη ἁμαρτία. Απά ἢθΘ 
845: “ον [ἢ086 ψῇο ᾿ϊνοά Ὀεΐογα {π6 ἰανν, ἤθη 
ἴΠ6Ὺ βἰηποά νοῦ ποῖ {ὉΠ} σοηβοῖουβ οὗ {ΠῸ6ῚΓ συμ") 
Δηα (18 {πΠ6 σοοά οὗ ἐπα ἰαν7΄ὸῪ νγα8, [δι [1 τηδάδ τῇ 
Κηον {{Π|6 186 }ν 68 512 6Γ8.᾽ἢ ᾿ 

10, ἐγὼ δὲ ἀπέθανον. ΗδτΙὰγ (τοῦ Ῥαγϑθὺβ δπά 
οἰ 618) Ὄχρ᾽δίῃβ {ἢ18 : “1 [86 τ γβο ρ. Πγ οΥ ἀθδίῃ, 
οἡ {116 τον δίΐοη οἵ τη6 ἰανν, δηά ρογοοῖίνθα τηυβοὶ ἢ 
ΜΟΓΙΠΥ οὗἁἉ [Π6 ΡιπΙ8ϑῃπιοηί οὗ ἀθαι ἢ. δὸ ΤΠ ΘΟΡΉΥΪ. 
ΕΠ σφοὺροτέρας κωλάσεως ὑπεύθυνος ἐγενόμην. 
““Βυ1 {Π15 (Πα 8445) νν858 ποῖ {Π6 ἔϑυϊϊ οἵ τἴπ6 αν, θυΐϊ 
οἴ τῃοβ6 πο ψοιυϊά ποΐ αδἰϊθπά ἰο 11. Ὅθὰ8 ἃ ροβοη, 
ἴοσ Ἔχϑιηρίθ, ἢ88 ἃ οοιηρίδίηΐϊ προ πηι οὐ ν ἢ ϊο Πα 
18 ἢοῦ ανᾶγθ. Α ρἢγδίοΙϑη ΠΟΠΊ68 Δηα αἰβοονοῖβ ἰο 
ἔπ {Π6 ἀἴβοαβα ἢ6 ἰᾶθουτγβ ὑπάογ, δηα 1458 ἢϊπ| δὺ- 
βίδ! ἢ ἔτγοπὶ σογίϑδιη ἑοοὰ νν οἷ νν}}] ᾿πογθᾶθθ 1ῃ6 415- 
οἴάογσ. Ηοσ, πονανοσ, ἢθοθάβ ποῖ 18 δαιηοῃϊ)Ἕοηϑ, 
ΔηΠ ἀἰ68.᾿ 

10. καὶ εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ ---αἰς θάνατον, ““ δῃὰ ἢ 
τπΠ6 σοπῃ)πηδπαπιρηΐ, νῆοβο ἰπἰθηίοη ννὰβ Π|6, ψ 89 
ἰουηά ἰο δὰ 1η ἤδαίῃ." δια καὶ 5ἰρηιῆθθ ““ δηὰ 
{ῃυ5. ὉΠ6 τοροιπίοη οἵ (Π6 ἡ βῆθνβ ἴῃδἴ 8 ῬΑΡΕΪ- 
ΟἸΡΙΟ 18 ἴο θ6 υηδογϑίοοα. Τῆς Οοιημηδηίδίοτβ βρ- 
ὈΪΥ δεδομένη. Βαῖ ἃ βυδαια!τίοη οὗ [ἢ6 ραιτςῖρ]6 οὗ 
1Π6 νοΓΡ β 9 δηῖςν 15 ρον, δηα θαυ δ}}ν οἤξοιινα. 
Ἐῤρέθη, “ἰυγηδα οιΐιίο 06, Ψᾶϑ ἔουπα ἴο Ὀ6, 83. 
γεγονυΐα, αὐτὴ {ῃΠΐ νΘΤῪ (Πσοιηπ)ϑΠαιηθη1).᾽ [{15 6 ]Ϊ 
οὐϑογσνοα Ὀγ ΤὨὭδοργυ!. {π81 εὑρέθη 15 ἃ ΤΟΥ ἴδγῃς 
{ΠῃΔη γέγονε. ἴη ἐρεὲν ἴο 866 [6 86η86, ΨΜ6 πριιῖ 
ΓΘ] Ὁ 6Γ (Πδί εἰς ἢ45 ἴν0 51:5 1ΠΟ 8.108 : 151, ΒΟΟρΘ, 
ῬύΓγροΒβα ; 44, ἰδηάθηου, οὐ δπά. Τῆς βθηῆβ6, [ἢβῃ, 
15: “Τῇδ β0ορθ, ΟΥΓ ρυγροβα οὗ ἰῃ6 σοιηπηδηάιηδηΐ 

Ἀ 80 αἷ90ο Ἐοβοηπι. “Ῥοβθῆϑιι την οοηβοῖν!." Απα ἢ ΘΟΙΏΡΑΓΘΒ 
νοῦ, 11. απῃὰ 9 (ον. 8, 6., δὶ ἴπ6 Ηδῦγ. ΠΙῸ, ἰη Οδι. 16,11. Ηκς 
τ] 5 1[ῃ6 ΑΡοβίϊα [ὰ8 ἴεγθ ὑϑΐθγθησα ἴο {πὸ τΠγεδίθηϊηρβ δί. ὕθῃ. 
ΩΣ 17, 
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γγ88 [Π|6 δῃῇἋ Παρρίῃϑϑ υΐ ἰΐ 88 ἑουπα (ο ἐεγπεὲς- 
παῖς ἐπ ἀφαιἢ Δα τη 8 Γγ." ““Νον (οὔβεγνϑ [)οά6Γ.) 
8 'ᾶνν τὩΔΥ ὃ 8414 (ο αν θεθη ἱἐπέθησεά ζὸ7ν ἐἴ76, 
τπουρῇ ὈΥ 5᾽η τηδ46 (ἢ6 οσοϑβίοῃ οὔ ἀθδί ; 858 πηϑαϊ- 
οἰῆθ8 ψῃϊοῖ, ποῖ Ὀοίηρ τσ. ΠΥ ΔΡΡΙ]64, ῥτονς ἴδια], 
[ΏΔΥ Ὠδνου ἢ 6 1685 θ6 δβαϊα ἴο ἢανα Ὀδθ ἐπέεπαάεαά ζ0γ' 
ομ7.6.᾿ 5 

11. καὶ γὰρ ἁμαρτία --- ἀπέκτεινεν. ἩΐοΓα δραίη ἀμαρ- 
τία ϑρη 685 [Π6 ῬΓΟΡΘΏΉΒΙΠΥ ἴο 6ν]], ἱ. 6. (8 ΤΠεορΡὮνΪ. 
ΘΧΡΪΔΙ 8) ἡ ἀπὸ τὸ χεῖρον, ὀμή. ΒΥ ἐξηπάτησε 15 
Ἰηθδηΐ ἀεοοϊυοά, ἰμγεα, 1. 6. ἰοτηρίοα πη ἴο 58: . Α 
ΨΘΓΥ βίγοηρ ἴθσι. Τῇ ἐξ [5 Ιηἰοηβῖνθ. ῆ͵εἴβ8. ρῖναβ 
δ δχϑιηρία οὗ 16 ψνογά ἴτοῃῃ Χεϑη. Ρεὰά. 8. σὲ δὲ 
οἶδεν, ἃ ΒΕ ἐβουλεύθης ἐξαπατῆσαι αὐτὸν, οὕτως ἐξατατή- 
σαντα, ὥσπερ ἂν τις τυφλοὺς, ἢ κωφοὺς, καὶ μήτ᾽ ὁτιοῦν 
Φρεονοῦντας ἐξαπατήσειεν. 

11. καὶ δι’ αὐτῆς, 5801]. ἐντολῆς, 1. 6. “ὈΥ ΤΥ Ποη- 
ΟὔὈβογνδηςο οὔ! ι." ᾿Απέκτεινεν, ““ 8 ἰῃ6 οσσϑϑβίοῃ οὗ 
ΤΥ ἀεοαῖ δηά ρογάϊοη," ὈΥ σδυδίηρ' πΠ|6 ἴ0 5811, 
{ΠΟΓΘΌΥ 5ιυ]εοίίηρ, πη6 ἰο ρυπῃὶβηπηθηί. ὅδὸ Κορρο, 
ψὯοΟ ΘΧΡΙ ΔΙ : ““οδιι88 [Ὁ1Π{ ΠΊΟΓΙΪ8 δία θα ρδγηϊοῖοὶ. ἢ 
Απὰ ἢδ σοιῃρᾶγαβ Ρ]υϊαγοὶ ἀἴδογ. δά πξ. οἵ ἀπ. Ρ. 60. 
αὐτὴ τοῦτον ἡ παῤῥήσια τὸν ἀνθρώπον ἀποκτενεῖ. 
ΤῊ ΑΡροϑβι16᾽8 γεδϑοῃ]ηρὶ 15 ἴἢπι|5 ΔΌ]Ὺ βυπ)πιθά τ 

ὙΠοορηγίδοί Ρ. 656. Νόμου μὴ ὄντος, ἁμαρτία οὐ λογί- 
δέεται" τοῦ νόμου δὲ ἐλθόντος, καὶ παραβαινομένου, ἐφάνη 
ἡ ἁμαρτία, καὶ ἀνέδησεν. Ὥστε διὰ τῆς ἐντολῆς παρα- 

Ἐ Με. ΓῺ εΚε, ἴοο, ἴῃ ἰδ γαίοη οὗ (ἢ͵8 δυν)εςῖ, τοηχδτκ: “ΤὮς 
Ἶανν, ὙὮΪΟἢ νν8 )υ8ῖ, δηἀ διιοῖ π8 ἰΐ οὐχζῶς ἴο θ6, ἱπ Βανίπες; ἴπ6 μεὲ- 
ὨΔΪῪ οὗ ἀεδῖ ἢ ἀπηθχοὰ ἴὺ Ἔνθεν [γαπϑρτεβδίοη οὔ 1, 6]. 8, 10. ολπη6 
ἴο ῥγοάυος ἀδαῖῃ, ὈῪ ποὶ Ὀεΐηρ᾽ 80]6 ἰο 580 τείηονα (πε ἔγαὶ Ὑ οὗὨ δυ- 
ΣηΒΏ Ὠδίιγο, δηά δυϊάυς ΟΑΓΠΔ8] ἀρρεῖϊ(ε8, 86. ἴο ϑὲρ τπραᾶῶ θηϊγεὶγ 
ἔτθθ ἔγοη 4}} ἴγεβραβ8ε8 δρϑϊηδί ἱΐ, ἰῇ ἰϑδοὶ ὑυπογεοῦ Ὁ ἴπ6 ἰανν 
Ὀγουρῆί ἀοαῖπ, 866 8, 8. δ]. 8, 21." 0 Μαοκηΐρῶϊι: “ΤΊ ἰαν 
οἵ πδίυγο, δηὰ ἰἰ5 ἰγβηβοσὶμί ἴῃ ἴΠ6 τηογὰὶ ργεσερίβ οὗ ἴθ ἴκδυνν οὗ 
Μορεβ, νγεγὲ ἱηϊς πάρ ἔουγ ᾿ἰΐε ; Ὀεσδυβα (Ππ6 (Πγεαιθηΐπρ οὗὨ ἀθδιῖ ἢ [ῸΣ 
ΘΥΘΓῪ οἴἶΐδεηοα, 18 νἱγῖυ}}}7 ἃ ργοτηΐδε οὐ 116 ἴο ἰἴοϑδε ννῖιο οὐεὺ ρεὲι- 
ἔδοιν. ΤῊΪΒ Θρρμεᾶδγβ ἔγοῃχ (6 ᾿ανν ρίνθη ἴο Αἄδι ἴῃ Ῥαγδάΐθε. Νουνν 
Ρεγίεοϊ οὐὔθαΐθησα Ὀεΐηρ; ἱπηροδβϑί ὉΪ6 ἰῃ (1ἢὴ6 ργεϑθηΐ βδἰαῖο οὔ ἢυσλδη 
Παίυγε, (ἢς ἴανν ψν]οἢ {Πγεδΐθηβ ἀθαῖἢ ῸΓ δυο οΟἰθποα, Πασεββ ΓΙ 
ἐηάδ ἴῃ ἀεδδαίῃ ἴο ἴῃ δ'πηεσ, δ που ρ ἢ ἐϊ νγα8 οὐ μ8}}Υγ ἰηἰοηἀεὰ ἰο 
εἶνε Ἰἰε ἴο ἴΠ6 οὐεάϊεηί.᾽" 
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βαινομένης ἡ ἁμαρτία, τουτέστιν, ἡ τῆς ἁμαρτίας ἔκφανσις 
καὶ ὑπόστασις ὑφίσταται, πρότερον μὴ ὑφισταμένης μηδὲ 
λογιδομένης, ἐν τῷ μηδὲ νόμον εἶναι. Αἴτιος μὲν οὖν καθ᾽ 
αὐτὸν ὁ νόμος τῆς ἁμαρτίας οὐκ ἦν" οὐ μὴ, οὐδὲ λυτρώσασ- 
θαι ταύτης ἰσχύειν" ὥστε τῆς χάριτος ἐδεήθημεν, διὰ τὸν 
τούτου ἀνίσ χυρον. 

12, αἷστε ὃ μὲν νόμος ἅγιος ---- ἀγαθή. ὙΠΒ ὥστε [8 
ποῖ (1 {πη Κ) ἐδ αξίυθ; Ὧον 5ῃουϊά 10 "»ὰ γοηάογρα 
ἐλογείογθ. Τὶ ἄρρθᾶγθ ἴο 6 οοποἰιδῖίυθ, δῃ ἃ τηδὺ Ὁ6 
ΓΘ Πάργα 850 ἐΐθη, απά σοθ. ορρθδ β1|8 ὉΡ [ἢ 6 8686 
{8ι.8: “Τῇ Μοβαὶς 1ἃνν, (ἢθη, δηα 115 δι ΠΟΥ Υς 
ἀϊσηϊγ, δηὰ {ΠΕ γ, τοπχδίη ἀπ ροδο ἢ 806, ὄνθη 
{ποι ἢ 10 σδηηοί Ὀ6 ἀφη!οα {δαὶ τἰαῖ [ἂν [188 ρίνθη 
οσσδϑίοῃ ἴο 51η.᾽» 

ΤΠΘοργ]αοῖ οὔβογνθϑ {παῖ νόμος ἀ  ἔδγϑ ἔγοιη ἐντολὴ 
ἃ8 ἃ β“ ΠοΙΪ ἴεγπὶ ἔσο ἃ ρᾶγιουΐαῦ ΟἿ ; 50Π16 ροτΓ- 
(Ἰ0η8 οἵ {6 νόμος Ὀοϊηρ δόγματα, οἴδεΓβ ἐντολαὶ, Βεϊΐ 
{πᾶ} 1ἢ18 αἰϑιτηςίοι 15 Ὠοΐ αἰνναυβ οὔβογνϑίὶ, 18 ρἰδίη 
ἔγοτῃ ([Π6 ργθσθαϊηρ νοῦβθ, δηἀ ὄνϑὴ ἔγοπὶ ἐῤὶβ, ψ ]}ο 6 
ἃ ἀἰϑποίίοη τηὶρῃϊ 6 πιοῦα θαϑιὶν ἱππαρίηδα τ δη 
ΒιρΡρογίθα. (866 {ῃ6 ΟὈὐμπηπιδηΐϊδίοῦβ ἰὴ 6 (ΥἹ. 
σΔΟΓ. 81 Ῥο] θ᾽ 5 ϑὅγη.) 
Οὔτε ἰογβ ἅγιος, δίκαιος, Δηα ἀγαθὸς.,--- ἅγιος δῃά 

δίκαιος ἀϊθδν ἴῃ [Π6 [Ὁ] ον ίηρ γοβροοῖβΌ Τῇ  όγπιον, 
Κα τῃ6 [,δἰίη δαποέιδ, 15 Δ δρὶ Π6ι Θβρϑοῖδ!!} ν ἀρρτο- 
Ργιδίβα ἴο ἰανν, δῃὰ 3ἰρηιῆεθ ψ ῆδὺ τῇδ 1050} οἰδΐπὶ 
Τονθθησθ. Τῆι ῬΥεἴβ. οἰἵθ8 (ἢ6 δβχργθβϑίοῃ ϑαηοίωῳω 
ἔορε5 ἴγτοτη Ηογ. δῃά οἰμογ [δ ψγιίεσβ. ΤῊ ἐαέέον' 
βρη 68 .7ωδὲ ἐπ ἐέδοίξ, Δῃ ἃ 18 Π6γὸ οιρ]ογϑὰ ἰο ἀδηοίθ 
ἐῃαι [ἢ6 ἰὰνν 15 ποῖ {Π6 οδι86 οὐ {Π|6 ΤΊ ΒΟΓῪ οὗ {Πο056 
Ψἢο νἱοἰαία ἢ. Α8 ἴο ἀγαθὴ, ἴἰ βρη!ῆεβ οαἰομίαἐοα 
ον ξοοά ; ἀπὰ αἷϊ (18 Ὀγ {Π6 οἴθγηδὶ γιὰ ϊα οὗ τρης." 

Ἔ γνειϑιεἴη, Ὠοννότογ, αἀβιρ ϑῆ68 ἴἢ6 ἰθγπ]8 ἴἢι8: ““16τ δϑί 
Δεσδιορυβ: ργαςσορίμ οδῖ ἀδοϊωγατῃ ἀθ ἤθη οοποιρίδοθπαο, ηυοάὰ 
δαποίμηι ε8ῖ, ηιἷὰ τεγεθοηδὶ ἀδϑί θυ πη ὈΧΟΙΘ 8] 16 ῃε; 7μδέμιπ οϑῖ, 
4υΐξ νεῖαϊ οἰΓΟΠηγΘἢΓΙΟῊ69 αἱ ἔγαυἀεβ αἰϊουὶ ποχἶϑϑ8 ; δοηλίπι οβῖ, ἴἰ1πὶ 
«8 ἱπῖ6}} Πρ τσ }υῦοΓα, αἱ 4108 αἰ σα ἴδηαυδϑη) ΠΟῸ8 ᾽ρ808, ἴυ πὶ 
4υ]ὰ Ἰεροῖ ΟὈβαγναηιϊΐθι5 τἱΐαγὰ ργοιηϊτεἰ.᾿" [ἡ 1ΠΠ]υβιγαϊίοη οὗ νυ ἱοἢ 
Ἴ6 εἰϊεβ Οἰςοσο ἀδ Οιδΐον. 1, 48. “" θοσεδιηυγ --- ὐϊογϊ ἴα. πυῖαα 
Ιερασν ἀοιηϊϊα5 παῦογε [ἰδ] ἀἴη68, Ὀοεγοασα οὔθ ουρία 8 (69----ὐ 
Δ 68 ᾿ηθηἴο8, ΟΟΌ]09, ἸΔη0.8 δὈϑιΐ ΠΟ Γ. ̓ ΓΠεοάογοῖ, ΠΟΓῈ σογγθοῖν, 
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13. τὶ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ γέγονε θάνατος; Ηότα γνῷ 
ἢανα (Π6 88:16 βοη{ πιρηΐ γοροαίθα ψηϊοῦ ἢδΔα Ὀδ6η 
ἐπι 5 1 δ΄ νϑὺῦ. 7. (οἱ ψ ἢ τῃ15 αἰ δγοηςο, (Πὲς 
ὉΓ νόμος 18 Π6γα ρυΐ τί ἀγαθὸν) : νίΖ. [πΠαὶ βίη 18 ΟὨΪΥ 
[ῃ6 »γοκσὶμιαέθ σαυδθ, ποῖ 8 γοηιοΐθ ΟΠ, οἵ τη 6 8 
ταϊη. (Κορρθ.) ἴῃ {818 δηά {ἰτὸ ἴθη [Ὁ] ον ηρ νογβθΒ 
16 Αροβί[6 ργονββ ἰῆς ἰαὰνν ποῖ ἴο 06 πιδάβ ἀβδι!ῇ ς 
Ὀυῖ {Πδὲ 1{ ννὰ58 ρίνοη ἴο βῆθνν {ῃΠ6 ρον Γ οὗ βίη ψ 6 ἢ 
τοιηδϊ ηθ Ἰη {Π086 υηάδγ [Π6 ἰᾶνν, 80 βϑίγοῃρ, ποίν: ἢ - 
βίδηηρ (Π6 αν, {Π4| 16 σου]ά ργονα!] οὔ ἤδη ἴο 
ἰγϑηϑγοβθ {6 ἰᾶνν, ποῖ Πϑἰδηἀιηρ 411 (5 Ῥγο ὶ- 
τἰοη8, ψίτῆ 1[Π6 ῬΘηδ ιν οὗ ἀδαῖἢ δηποχθα [0 δνϑσν 
ἰγδηϑρτοβϑίοη. Οὐ Παΐ ι186 (ἢ 8 δῆ νι ηρ {Π6 ρονογ οὗ 
βίη Ὀγ τῆ6 ἰᾶνν 88, Ψν6 ἴὩΔῪ 866, (ὐα]. 8, ὁ4. (]μοοΚα.) 

Τιια ρυηοίαδίίοη ΟΥ σοηδβίτγισίοη οὗ (818 νϑῦβρ 18 
βοηοδί ρογρίεχοά. [Ιἢῃ βϑίιηρ 1{, (Ώ6 βοορα δῃά 
ϑοη{πτοηΐ οὗ (ἢ6 νϑῖβ86 ταυβῖ Ὀ6 οΟἰοΒ6}ν διἰθηάθα ἰο. 
Τίιογο 15 ρἰδίη]ν ἢν βὲ δὴ οὈ]θοί ἢ βυρροβαά, τί οὖν ἀγα- 
θὸν, ὅχο., “Μηδ τΠ6η, [88 18 σοοα αν ὈΘ6ὴ {Π6 
οσοαϑβίοῃ οὗ ἀρδίῃ ἰο πιθρ α. ἀ. ““Βον σδῃ ἃ ἰδίην 
ἄσβογνο {Π6 δρρεὶ]δίίοη οἵ ροοά, 1 ᾿ἴ 16 η}5 0 οὨ δ᾽ δβ 
ταΐη." Τῆς αἰ ου!γ, ἤονγανογ, ὉΠ ΘΗ Ὠηρθθ ὁ 
{πΠ6 ψογάβ ἐλλὰ ἡ ἁμαρτία---ἐντολῆς, Μ]ΘΓΟ ἴἢ6 [ΘΓ 5 
θεοῖσ βοιηθναί Ἰηἀδἤηϊία, δηα (ἢ6 5γηίαχ ποῖ αἰϑ5- 
ΕἸΉΘΟΥ πάτο, ἴνο πηο 68 οὗ ρυποίυδίοῃη δηα οοη- 
βίτυσοη μάνα θθοη ἰδ: ἄονῃ ; (μουρσῃ ἢ [689 
ἀϊδγοηςσς ἴῃ βθῆβ6 ἴδῃ τηϊρῃς Ὀ6 Θχρεοιθά. Μδη 
τηοάργηῃ (ὐοιηπηρδηίδίοθ, 8ἃ8 86Ζα, ϑοδιηηα, Ὅν οὶ, 
Οτγθϑῦδοι, Μδοκῃ., δηά βοβϑθημ., ροϊηΐ δηή ἜἽσχρίδϊῃ 
{8 : ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία (86. θάνατος γέγονε), ἵνα Φανῇ 
οκαρτία διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαϑομένη θάνατον, ἵνα 
γένηται διὰ τῆς ἐντολῆς. Ἠφδηρσο ἵνα φανῇ κατεργαδομένῃ 
18. ἃ σΟΠΒΓΓΙΟΙΟΩ 511η114Γ ἴ0 Φαίνεται καλουμένη, δῆ 
Ὠσπηθγοι8 οἴἤοΓβ ἰὴ Τημυογά,, ἰβοογδῖ., δα 1Π6 Ὀεβί 
ΓΙ 6γ8. Τῇ 86η86 [Π6ησ8 ΔΓ ηρ' 15 {Π.8 Ἔχργαϑβθᾶ 
Ὀγ Βοβθηχηι! ]θγ. “« Αρρᾶγιΐ, ργορθηβίοηθιη δά τηᾶ- 
Ιυτι 6886 πηλχἰ πὸ Δου ΠδΔη τ ; τ Γρ 5 πηι ΘῊΪ Π. 

ἀἰβογιμηΐπαἴε8 (ἤδη (ἢ: ἅγια μὲν, ὡς τὸ δέον διδάξασα" δικαία δὲ, 
ὡς ὀρθῶς τοῖς. παραβάταις τὴν ψῆφον ἐξενεγκοῦσα' ἀγαθὴ δὲ, ὡς 
Φωὴν τοῖς φνλαττούσιν εὐτρεπίξουσα. 
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εϑῖ, γα θοηᾶ δριυι1.᾽᾽ Βιυϊῖ {π6 6111μ8]5 οὗ ἀλλὰ ἡ ὁμαρτία 
19 1Π8 4 Π}18510]6 : δηά ἵνα γένηται διὰ τῆς ἐντολῆς 15 ΟἾΪΥ 
ΒΌΒΟΘΡΕΙΌ]6 οὗὁἨ ἃ ΝΘΓΥ ᾿παρροβιίθ β6η86. Βοϑβϑί6β8, 1116 
γν ἢ 016 βθη86 (18 οὈΐδίποα 15 ΟΥ̓ ΠΟ πι688 Βιο ἢ 88 
{Π6 σοηϊοχί δηά ἴδ ἰηἰθηΐὶ οὗ [ῃἢ6 Αροβί[6 γϑαυΐγο. 
Ογοδῖὶν ρῥγοίθγαδίθ, {πογαίογθ, 185 {π6 σοηβίγιοιϊοη 
δηΠ ἰπίογργοίδίίοη οὗ (ἢ γυβοβῖ. δπὰ {86 ατϑοκ (οι- 
τηδηΐδίοιβϑ, δάἀορίοα ὈΥ πιοβῖ πιοάθγῃ [Ὠςορργοίογϑ : 
ν1Ζ. ἀλλ᾽ ἡ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ ἁμαρτία, διὰ τοῦ ἀγάθου 
μοι κατεργαϑομένη (ϑυθαια ἦν, ὈῪ ἃ βοτί οὗ Ηρ ΓαΙ8η1), 
1.. 6. κατεφαίνετο θάνατος, ἵνα ἁμαρτία γένηται, διὰ τῆς 
ἐντολῆς, ἁμαρτωλὸς καθ᾽ ὑπερβολήν." 'ΓῊΘ Β6η586 15 (Π}8 
ΘΧρΓοββοα Ὀγ Μγ. Τυγηθγ: ““ Βυΐ, ὈΥ πιοδηβ8 οὗ {118 
ῃοοά ἴανν, δ ρῥτγοάισθα ΠΥ τυ; {ἢ}8 56 νἱηρ, 
τῆγουρῇ [ἢ 6. ἰανν, 118 ΓΟΑΙΠῪ ἀρίθβί Ὁ ]8 οἰαγαδαοίογ." 
ΤῊ5 5διρσηϊβοδίίοη οὗ ἁμαρτωλὸς 18 4180 δΔἀορίαἀ ᾿γ 
ΘΟΒ]Θϑηθγ, δηα σοπῆγμηρα ὈγΥ τἢ6 ϑγγίδο Νεγβίοῃ. 
Απα 80 Ζεροῦ: δοοίθοέμηι, ρεγηϊοϊοϑιηι: δηὰ ΤὮθο- 
ἤοτεῖ : πονηρά. 

ΤἼδ ἀρονα 1ῃἰογργοίδιοη, 88 ἔ θϑΐογε ουβογνοί, 18 
ΒΌρροτγίοα Ὀγ {Π6 δυίπογιγ οὗ (ἢ6 Εδίμθι8. ΟἝἜἬἾΓΥ58., 
ἔου Ἰηβίδῃησθ, ψν ο {γραΐβ οὐ (ἢ18 νϑῦβθ ψ ἢ ἢἰβ αϑαδί 
ΔΌΠ ΠΥ, διηοηρ οἵποῦ τὨΐηρ8, οὔβεγνοβ, {πδἰ ἵνα γένηται 
ἡ ἁμαρτία διὰ τὴν ἐντολὴν 18 ἴοτ ἵνα φανῇ ἡλίκος ὄλεθρος 
ἡ ἁμαρτία. ΤΙ!5 (Π6 84.145) ψὰ8 δΒῆανψη διὰ τῆς ἐντολῆς, 
δίηοθ 1 ψ88 υδοα εἷς θάνατον. ““ Ζυ8{ (οὔβογνθβ 
ΤὨΘΟΡΠΥ].) πΚα ἃ ἀϊβογάθσ ψῃϊοῆ, ἤθη 1{ 1188 δ6- 
ΠΟΠῚΘ ὝΟΓΒΘ, ΙΏΔῪ Ὧδ 8414 ἰο αἰΒρ[αΥ, ὈΥ ρ»ιδαη8 οΥ ἐδθ 
πιοαϊοαί ανέ, [8 κακοηθείαν (πιαἰϊσηϊέψ), ἃ8.Ὡοΐ Ὀοϊηρ 
τοιμονοά ὄνθὴ Ὀγ ἐλαΐ. Τδεοασογεοῖ, ἴοο, πο ἢἃ8 
ΔΌΪΥ αἰδοιιϑ86α {6 86η86 οὗ [Π6 νβϑῦβθ, σοπΊθβ ἴο (ἢ6 
881ὴ6 σοΠο]δίοη. ““ ΒΥ {{| ἰΙᾶὰνν δῃὰ (6 σοπηπμδηά- 
τηθηΐ (β8αγ8 [6) 8[η 18 βῆθιψῃ ἴο Ὀ6 κακὴ καὶ πονηρά. 
Ηον ὃ ὈΥ νογκίηρ ἀραίῃ. Εογ ὈΥ {π6 ἴτυϊ να ΚΠΟΥ 
[η6 ἴγαθ, 8η6, βθϑίηρ ἀ68{}), 6 ᾿ιίβ 18 ραγθηῖ." Οἡ 

ἈΞ ΤΠ6 δαῆδα ΜῚ] δ6 τηογα αἰδι ΠΟΥ ρογοεϊνοαὰ Ὁγ αἰρεβίϊηρ ἴῃς 
ττοτάβ δέϊεγ ἴῃς ζΟ]]οννηρ; τε Ποα, (ϑυρρεθίεαὰ Ὁγ (ἌγρΖον.) ᾿Αλλὰ ἡ 
ἁμαρτία' διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαδϑομένη θάνατον 1εῖ, ἵνα διὰ 
τῆς ἐντολῆς φανῇ. ἁμαρτία" 94, ἵνα γένηται καθ᾽ ὑπερβολὴν ἁμαρτω- 
λὸς ἡ ἁμαρτία. ᾿ 
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{16 τογὰβ ἵνα γένηται ---- ἐντολῆς 6 ΓΟΠΊΔΓΚ5, ἰδαὶ 
Ὡπουρῇ ὄνθὴ πδίυγα [θδοἤἢδ5 [ἢϊ5, γοί (ἢ 6 ἰᾶνν ἴθδο 88 
Ὁ8 ποτα ρογίδοι υ {Π6 τὴν ὑπερβολὴν τῆς πονηρίας. Ἠξδ 
ΤΏΟΓΘΟΥ͂ΘΓ 8805 (δαί ἰηῃ ἵνα γένηται [Π6Γα 18 8η 61} 518 
οὔ φανερὰ. Βαϊ 1 ρτοΐεγ, (σ ἢ ὙΠΘΟΡΉγ].,) ἴο γοργὰ 
ξ 85 υϑεα ρΡορυ αγὶν ἴῸγ φαίνηται. 

18. καθ' ὑπερβολήν 8 ἴοτ ὑπερβολεώς, ἃ τεαιιοηΐ 
Ὦγαᾶ86 ἴῃ ϑουιρίυγο, 88 νγ6}1 88 ἰη τῆ6 Ὀαβί ψγΙΕΓΒ. 
πμρο γοὶ ἴῃ βιιρογῆυουβ δοιιπάδηςο, ἃγε ὑσγοάιςοὰ 
Ὀγ τη6 ρΡμῃι!]ο]ορίςα] (οτηπιθηίδίοσϑ. 

14. οἴδαμεν γὰρ ὅτι ὁ νόμος πνευματικὸς ἐστιν. [ἢ 
(ἢ6 ηϊογργοίδιοη οὗ {688 ψογά8 (οπη θη ΔΟΥ5 
ἀιῆδσυ. Αυρυβίίη, δηὰ πιοϑὲ οὗ [Π6 δαυ] οΓ ΤΠΟΘΘΓΏ 
ΟὔΘ68 (ΘΒρθοῖ ν ἰῃοβα οὐ {ῃ6 (Οδ]νηἰβιῖς ϑοθοο]), 
τοδὶ ηἰαΐη {πὶ {Π6 Αροβίϊθ ἤθσθ βδρϑᾶκβ οὗ ἀέγμιδεί, 
δηἃ οὗ γοροηουαέθ Οἠνγισέϊα 5, Δα τη 688 (ἢ|8 88 {πὸ 
ἰδηρύυαρσα οὗ ρϑηϊϊθηΐ τοπηοσβθ. Βυΐ, δῆογ 411 (ῃαΐ 
[88 θθθῃ υὐρθα [ἢ βυρροτί οὗ [ἢ]8 ᾿Ἰπιογργοίδίϊοή, ὉΥ͂ 
Τοαάν., Τ Ι ον, δη ἃ αβρϑοϊα!]γ Ὺ Οάγρζον (ἔο ψῆἤοβθ 
Ὡοίθ 1 γοίδσ {Π6 γϑδάθυ), [1 πᾶν 1081} γΥ 6 σοηϑιάοτοα 
88 υπίθηφ 6. [18 δίγδηρα τηδί 1 βῃουϊὰ ἤανα ὈδΘἢ 
δαορίεοἀ Ὀγ Κορρο, 8ίης6 (45 Βοβθηῆπι. οὔβογνεβ) {πΠ6 
ΟΠΙΓΔΙῪ ρρθαῦβ ἢοΐ ΟἿΪΥ ἕτοπι ἴῃ6 σψογαβ ᾿ἱπΊπ]6- 
ἀϊδίο! Υ Ὁ] ον ηρ, Ὀυΐ 4180 ἴτοσι [ἢ νΘΓῪ ρύγροβα οὗ 
τῆς. ΑΡροβι]θ, δηά ἔγοπῃ (ἢ σοπποχίοη. “Ηἰἱξβ ᾿πίθηξ 
(ςοηζηπ65 Βοβθημη.) 18, ἴο ἀφτιηοηβίγαίο (δαὶ ΕΥ̓͂ (ἢ 6 
Ια δἰοπθ 20 πηᾶῃ σδῇ ὃ6 τείογπηβα ; (παὶ [ἴπ νϑγν 
Μοϑδῖο ἰαννβ ἐπε η)861γ 68 ψοσο ἀδβιίαίςα οὗ (ἢ6 ρονοσ 
ἴο γϑίογῃι [6 ἢσδαγὶ ; ἰδὲ ἃ τηδῃ ἰοηρ; δοσυβιίοιηθᾷ ἴο 
Β1ηὴ ἰαθουβ ὑπ 6 ϑυςσἢ δὴ ἐπιροέοηέϊα απὶπιὶ, τῆ δὶ 
«ἤδη ἢδ τηοϑὲ τῆ 8 Δη4 5ιγῖνθϑ 0 ροσίογῃ {π6 ἴανν, 
6 Ρϑγοεῖνθϑ ΠΙ 1561} πη θα] ἴο (ἢ 6 τπησ, Δηα ἜΧΡΟ: 
ΓΘ 68 ἰῇ 8 τη 50 στγοδί δηα 80 πουμαι κα 
βίγυρσρ]α Ὀοΐνθοη (Π6 Δη1π|4] δηα ἢ 6 ταί οη8] ἀδϑίγοβ 
(866 νεγ. 156.), ἰῃδλιί ἢ6 ἀο65 ννῆαί ἢ6 εαπηοΐ ἀρρτουε, 
δηὰ τοομίά ποὲ ἄο, δῃὰ σῇδιὶ ἢ6 ἄρργονθϑ, δὰ ψου]ὰ 
ὅο, 6 σαπηοίΐ Ῥογίογηι ; {Π|4ἱ (ἢ8 ΡΥΟρΓΥ οἵ δπιθὴά- 
ἱῃρ ἀπά τοίογιηϊηρ ἴῃς ἢδαγί 8 ἑουηὰ οἠἱν ἰπ ἔδα 
ΟὨκιίδη τοὶ σίοη, ψ ῃ] ἢ δἰοπα σἂ [ΓΗ Βἢ ἃ τηδη 
ΙΓ (Π6 »ιοέϊσος ἀπ {Π6 ροιῦον ἴο ἰ6δἀ ἃ ποὶν [1ἴ8. δὅ66 
ΘΒΡΘΟΙΆΪν 8, ἃ ἃ 8., ψἤθγο 186 ΑΡοβίίβ ἜΧρυ 5} 7 
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[680 }168 {πὲ ἐπ 6 νόμος τοῦ πνεύματος τῇδ ϑιοῆς ΞΌΡΡΠ65 
(δι ψηϊοῆ πεῖ ἤογ (ἢ 6 ἰὰνν οὗ Μοβθ8 ΠΟΥ 8}Υ ΟἰΠΘΓ 
Ια Ἔν Ὶ γοὶ [ὈΓΗΙΒη6α, ΟΥ σ8 ἔΓη15)}." Τῆυβ [Γ᾿ 
Ἐοβαϑηπ)., νῆο 18 οἰ ΘΗν ᾿παἀοοίοα ἔῸΓ ἢ15 τηδίίογ ἴο 
υιηίοερυτγρ., ΟΠ γγ 8οβί., δηα {16 δηοθηΐ Οοιηχηθηία- 
ἴ[ΟΓΒ, 88 4180 τὩοϑὲ Ἰῃοάθγῃ ομδ5 ἴοσ (86 481 οσοηίατν, 
ἃγΓ6 οἵ ορίπϊοη ἰ(ῃδί {Π6 Αροβεί8 ἀρϑίῃ 1868 8 σῆὔδηρθ 
οὗ ρϑύβοῃ, δηὰ 18 βρϑᾶκίηρ οὗ {ῇο86 ψῇο Ψψ6γῈ ὑπάρῦ 
ἐΠ6 ἰᾶνν, δηά ψῆο Πινρα Ὀεΐογα {π6 ἰὰτν ; δηά 1 Κηον 
ποῖ ΨΥ (ΠΟΥ βῃουϊά ηοΐ δαὰ ““ σὴν ἐἰαιο." Τῇιθ 
Αροϑι!ς (ἴο 86 ἰῃῆςΞ πογὰβ οἵ Ὅγ. Μαοκηῖρῃ!) 15 
ἀοϑογιθίησ [6 8ι4ἰ6 οὗ δὴ ιτηγορϑησδγαίθ βί ΠῈΣ 
διννακοηθα, ὈΥ τἢ6 ορογδίίοη οὗ ἰανσ, ἴο ἃ 8686 οὗ 
Ὧ18 δῖη δηι1 τ ]86ΓΥ. δ66 (6 ποίθ8 οὗ Ηδηηοηά, 
ὙΠ Όγ, δηαὰ δ΄᾽δαθ, ψῃϊοῇ ἰα8ὲ (οπηπηοηίαίος οὉ- 
ΒΌΓν65, (ἢαί {Π6Γ6 15 ἃ ρἰαΐη οοηίγαβί Ὀαίνψθθη (Π6 
ΒΡΙΓΙ ΓΔ] οὗ ἐδδ ἰαιυ, αι [6 σά ΔΙ ΠΥ οὗ ἃ ρογβοῦ 
ΒΠοΡ 1. Ηδ ταὶσῃς Πᾶνα δα 64, ὑηάεγ αν ἰαι. 

ΤΠΘορὮν]. (τοῦ ΓΟ γυϑοβί.) ἀπά ογϑίδη 8 ὈῪ 8ρὶγῖ- 
ἑμαΐ ἃ τἰοδοΐοῦ οἵ νἱγίι6, Δηα Δη ΘΏΘΙΩΥ [0 νἹΟ6 : ΨὨΙοῆ 
ΒΘΘΠ8 ρΓΕίδγα Ὁ ]6 ἰο ΠΟΥ ηρ 8ΔῺΥ γοῆηςθα αἰδιϊηοιίοη. 
Αῃηὰ ᾿ς 845, (ῃδἰ βἰῃ [845 δ.ιίβθῃ ἔγοπὶ (δε 5ἰοίἢ δηὰ 
ΨΘΆΚΏΘ655 οὗ (6 ἀ]18ο 1068, ποῖ ἴΤΟΠ] ΔῺΥ ἔδυ [ἢ {88 
ἤοδοθοσ." β 

(ξουπιοη. 2904 Ρ. ποίϊοηρ {π6 οσδηρσα οἵ ρογβοῃ, 
Οὔβογναος (δὶ τἢ6 ΑΡοΞί]6 βαγυ8. ἦ, ποῖ ψοῖι, ΓΘ σδῦ- 
24], ὅτα., ἴῃ ΟΥδσ ἴο βοΐζοῃη (6 ἢαγβέιηθβ5 οἵ β ἢ 8ῃ 
ΘΟΧΒΓΟβ810η. ᾿ ᾿ 

Οη ἰδ6 ψογὰά σὰρξ. ΒοΒΟΏΠι. γοιηαγκβ, (πδὶ 186 
ΔηΟΙΘη185 τεΐογγοά (ἢς οτἱρίη οὗ 8}} νὶοβ 1π δοίϊοῃ [0 
ἴὴ6 δοάψ: δῃὰ πα δάά5, (ἢδί {π6 Αροβία βῆθνν {88 
οϑυδα ΨὮΥ τοπ] {ῃ6 ἰανν {Ό]1οἷν8 βοιμθίῃίηρ ν ΓῪ αἰ- 
ἔετθηΐς ἔγοπι ἢ {Π6 ἰὰνν ἰπιδη 64, παπιοῖὶγ, Ὀδσδῦβο. 
(ἢ6 παίυγα οἵὗἉ (6 ἰαὺνν 15 απο αἰἔἴδγοης ἔτοπιὶ {86 
παΐυτα οὗ πιδη. 

14. πεπκραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν. Α ΝΟΙῪ 5Β.ΓΟΠΒ 
οχργοβϑίοῃ, ἐδγινθα ἔγοσα ἰῃ6 ΟἹα Ταϑίδπυθηϊ, ΠΘΓΒ 
1 15 Δρρίοα ἰο Αἰανρ, (1 ΚιΙπρβ 21, 40,) το 18 κβἱα. 
ἴο ἢανα δοζα ἠϊηιδοί ἰο τοογὶ υὐἱοκοάπειε. ΤὮΘ Ψψοσάϑ8 
οὗ τῆς ϑερί. (ν ιοἢ Ῥδὰὶΐ ἤδγα (Ὁ]10}7}8) δὲ ἐπράθη 

ας 
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ποιῆσαι τὸ πονηρὸν, ΨὮΘΓΘ (Π6 νοΓῸ 18. ἴο Ὀδὸ (ΔΚθη ἴῃ 8 
τοοΙΡργοσδὶ 8686 ; βίης6 (48 ΚΟρΡΡα οὔβογνθ) (Π6 εχ- 
ΡΓδϑϑίοη δἰ] υἦθ5 ἴο [Παἰ πιοάδ ἴῃ ψ οἷ βίανογυ νν88 
οἰ ον εἰἴξβοιοα, Ὠδιηθ νυ, ὈΥ θυγίηρ δηα 86] }ὴρ. ὅ668 
1 Μᾶςς. 1, 15. 1 Κιηρβ 21, 20. 4 Κίηρβ 17, 17. 
Κορρο, ἴοο, σοΙΡΆΓ68 ἃ 51:Π|1}} 8 δἰ αϑοη ἰὴ ὅδβηθοδ ἀθ 
Βαποί. (, 19. Οογρυβ εβί, αυοά ἀοιηῖπο ἔογίιηδ ἴγα- 
ἀϊάμ. Ηος οιϊῖ, ἢος νϑμαϊΐ, ᾿ηἰο γον 1116 Ρ8Γ8 πιδῆ- 
αἰρίο ἄδγιὶ ἤοῃ ροίσβί. 

Νοπο οὔ δα Οομηπηδπίδίογα, βοσονοσγ, να ποι ςοάᾶ 
(8δὲ {π6 ρῃτδβε πεπράμενος ὑπὸ ἁμαρτίαν 18 ργπαηδ, 
1.6. σοῃροιηάρά οἵ ἵνο ; ν!Ζ. 8014 ἴο 5η, 8ηα ἀοϊηρ' 
1158 ἀγυάρεγυ (ὑπὸ). Απα 1 {Π6 γοῆθοϊοα ἔογπὶ δῦονα 
τη δηςοηθα δ6 δανοτίοά ἴο, 11 Μ|11 ΙΠσγθαβα (ἢ 6 ὈρΡτγο- 
Ὀγίυμη, 848 ἀθηοίίηρ, οη6 ψῆο ἢ48 βοα λὲπιδοίξ ἴο (86 
βίανθγυ οἴϑίη. Αηά βοΤΠθορῇγ]. (40. Υ ΒΙ00γ.), ψῆο 
οὔβογνϑϑ {πὲ 11 ἀθηοίθϑβ ἃ Ψ Πρ β'ανο, νἢο ἢδά 5ο]ἃ 
ἢ Π]86 1 το 11. [τῃὨογοίογ ῥγείεσ Οὔσ σοιῃποῇ νοῦ- 
βΒίοῃ ““ δοἰά μηα6}", ἴο βΒο]4 μηέο. 

Ηετο Υεῖβ8. σοραγεβ Ὠειηοβίῃ. ἀ6 35. Ϊεραῖ. ὡς 
πρὸς πεπρακότας ἑαυτοὺς καὶ ἀνοσιωτάτους ἀνθρώπους. 

,, [ὅ. ὅ γὰρ κατεργάδομαι, οὐ γινώσκω. ΤῊ]8 15 πηοδηξ 
ἴἰο Δι }}Π{ὺ δηᾶ 1]υϑίγαϊα ννῆδί ννᾶ8 βαϊ ἃ 1η (6 ἰδ8ὲ 
νογ86 Οἡ {π6 Ὀθοπάδρα οἴϑιη. ἴῃ ἰἢ6 ᾿πἰεγργοίδιοη οἷ 
{Π6 ῥΡαϑβαρθ, (οιηιηεδηίδίοῦβ ἀ"Πἔδγ. Τῇ ρθησΓαὶ ορὶ- 
ὨΐοΟΏ, Ἀ ΑΝ μηδὲ δάορίεἀ Ὀγ Εγταβιηιβ, ατοί 8. δηά 
δἰπηοϑί 4} (ὐοπηπημοηϊαίογβ, 18, {πδὲ γινώσκω 5ΙρὈ 168 
ἀΡΡνουθ, ὈΥ ἃ ἩφὈταΐϑη ἔγοηὶ ΣΤΡ; 88 ἴὴ Ηοϑβ. 8, 4. 
ΚορρΡβϑ, ἢονονοσ, οὔ]θςΐβ (δι βοῇ 8 βρη: βοδίοη 18 
ΨΘΙΓῪ ὑησοΓίδιη. Ὑοί (18 ἀρρθᾶγβ ἴο ἢδνθ πηδάδ {||6 
ΠΏΡΓΟβϑίοἢ ΟἿ ΒΟ ΘΟ α]ηρ' ΟΥΓΙο5 ; 10 ὈαΘιηρ. γοοοινοά 
δνθῃ Ὀγ 16 σδυίοιβ δε !θαϑ. ΟἿ6 τηδΥ, ΠούγΟνΟΓ, 
Καβέ]υ φασϑίίοη ψ Πδίμογ (ἢδὲ Ὀ6 τα] ν {Π6 βθῆβθ. Οπθ 
(Βϊηρ 15 οἰθαγ, ἰδῇ [Π6 ᾿ψογ 8 ἃΓα πηθδηΐ ἴο 1]υϑεγαῖα 
1{Π6 πδίυγο οὗἩ {Π6 βρί γιῖυδὶ Ὀοηάαρο 1υ8ὲ πηθη(ἸοΟὨθΏ : 
μυΐϊ {Π6Γ6 ἅγα οὐδοῦ ἰγαϊ8 οὗ δυο θοηάερο (δὴ τῃδί 
οἵ ““ ἀοιηρ ν]αῖ χα ἀρργονδ ποί.". Τοβα (οιηπιθηίδ- 
ἴογβ, ἤόψανοσ, βθοῃ. ἴο τορϑαγὰ [ἢ6 86η56 {}ιδυ. ἰδ 
ἀονῃ 88. σοῃῆσγιηθά Ὀγ {π6 ψογαάβ [οϊ οσιηρ, σῆς 
1Π6Ὺ ϑυρὈαβ6 ίο 06 Ἔχορεϑίίοαὶ οἵ (Π6 ργεσθάϊηρ ; δηὰ 
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ἐΓ 80, ἴπδν σου]ὰ 6 ἱπίθγργθείβα ἢ πὸ οὐδ νΐδυ. 
Βυΐ {Π6Γ8 18 ὭΟ »γὴῸΟΓ (Παᾶὶ (ΠΟΥ αγὸ Ἔχορϑίςδὶ οὗ {Π6Ὸ 
γεσθάϊηρ. Το πὴ ἴξ σϑίῃοῦ Ἀρρθᾶγβ ἰῃδί (ΠΘῪ 8Γ6 

Ιηἀεροπάδης 1 υδίγαιοη8 οὗὁ [Π6 βρὶγιῖια]. Βοηάαρα. 
ΝΟΥ͂ ἴο 8βοογίδιη τυὐλαέ (ἢ15 ἰγαϊΐ 15, γὸ τηιβί σοηϑι δε 
ΜῈ }} {π6 ἴογοα οὗ {π86 Ψψογάβ, δῃ ἃ ββρθοίδ!Υ ἴαΚε ἰηΐο 
σουποῖ] (086 στοαὶ [ηςογργοίθγβ οὐ δησιθης {{π|65, 
ὙΠΟ ὉΓΘ ἃἰνυαγ8 ΟἿΓ βαΐδϑδί συ ϊάθ8. Τδί κατεργάξομαι, 
(πουρἢ ἃ ἰθγηὶ οὗ πη! 446 5:ρηϊῆοδίΐοη, πηυϑέ ΘΓ (85 
τηοβίϊν οἰβθύθ γα ἴῃ ΟἿἿΓ ΑΡροβίϊθ) 6 ἴδκϑθη ἴῃ ἃ δαά 
8686, 18 Οἶθαγ ἔτοπιὶ (ἢ6 σοηίοχί. ὙΠ6 ἀπο], 
{Π6η, ἱηρα8 Ὡροη γινώσκω ; δηὰ (δὲ 1 σδηποί ἢ6 
ἰκεη ίο ἀεξηῃοίθ β8'πιρ|6 ἐῤοωρἠξ, οὐ Κποιοίοάσο, 15 
ΡΪα. Εογ (48 οῦβογνθβ ΑπηπΊοη) “πὸ δῇωαοι:οῃ ἢ 85 
Ρίαςο- νιπουΐ ([Π6 488θηΐ οὗ (ἢ6 τη ; δηὰ 80 ἢ 
δοίίοη [48 μίας ψιίπουΐ τ[ἢ6 Κηονίεάροα δηά σοῃ- 
ϑίθησα οὔ ἴπ8 δρβϑηΐϊ." Οὖ (48 (ὑῃγγβοβέ. ἴἵοσ ρορὰ- 
ἸΑγΥ δηά 1υ5}}} Ρἤγαβοβ 1) ΠΟ ΟἿΘ δνϑὺ βἰπηρά ἴῃ 
Ἰσηογϑησα: ἴογ 1 8ο, [8 ψουἹὰ ποῖ θ6 ἃ ῥγορεγ 
οὔδει οὔ ᾿ρυῃίϑῃπιθηῖ, ““Νον (σοπίϊηυ68 ἢ6) 88 
τῃ6 Αροϑβι]6 88 δεύογθ 814 χωρὶς νόμου ἁμαρτία νεκρὰ, 
οί πιοδηϊηρ ΒΘ γον {παῖ ΠΟῪ βἰηηθά ἔῃ Ἰρῃογδηῆςθ, 
θυΐ Κηον, τπουρσῇ ποΐ 80 δοσυγαίεϊν, 8Δη4 {Πογαίογε 
ΜΓ Ρυη 8ῃ64, ἱπΠουρῇ Ὠοΐ 80 ΒΘΨΘΓΟΙΥ ; δηά δραΐῃ 
τὴν ἐπιθυμίαν οὐκ ἤἥδειν, ὈῪ ψ ΠΟ 18 ηοΐ ἀδηοίοά υἱ6 . 
Ἰρῃογδηςο, δαῖ ἱπηρεγίδοί Κηον]θᾶρα ; 80 ἤθγο, ὈΥ οὐ 
γινώσκω 8 τηθδῃηΐ σκοτοῦμαι, συναρπάδομαι, ἐπηρείαν 
ὑπομένω, οὐκ οἷδα πώς ὑποσκελίδομαι. Απά 80 ψ6 ου- 
Β6|ν688 [ἈΠῈ }}Π1ΔῪ]Ὺ υ86 [6 ψογά. Τῇ βαιηθ νίον οὔ 
{Π6 800] 6ςεΐ 18 480 ἰδκθὴ ὃν (ξουπιεηΐιβ, ΤἬΘΟΡΗγΥΪ,, 
δηα Τηροοάοτγεοῖ: δηά (18 185, 1 ἤᾶνθ ἢο ἀουβί, {Π6 
ἴτι 6 οὔθ. [{18 ΠΩ τἢς εἴἶεςί οἵ δη, Θ5ρβς 8 }}Υ οἵ 
Βαθιίυδὶ 51η, ἰο 80 ἀδγκβϑη [ἢ 6 τπά4εογβίδηα! ηρ' Δη ἃ 56 ΔΓ 
1Π6 σοηβοίθηςα, {πᾶΐ (Π6 5] ΠΏΘΙ 18 ΒΟΆΓΟΘΙΥ ἀΨάΓ6 οὗ 
ἢ5 ΟΥ̓ Δ] ΠΥ, ὯΟΓ ονθῃ αἰ 501 ΠΟῪ 8668 ἰἢ6 σοηΒβ6- 
ΠυδΏο68. οὗὨ ἢ1]8 ογίπι68. Μοβί δϑϑυγοάϊν {ἢ ψδηΐ οὗ 
115 1η6]]Θοΐυ4] δηά τηογαὶ ἢ ΘΓ 15 οηὸ οὗ (Π6 τηοβὲ 
βιγ Κίηρ ἐδαίαγοβ οὗ βριγυδ] θοπάαρθ. ὅδ0}}) τνᾶβ 
1Π6 Δα οὗ 811] ψῇῆο ᾿ἱνοα Ὀοίογο (ἢ6 (ἀο8ρο], δηά βυςὴ 
15 [δὶ οὗἉ 411] ἀῃγορθηθγαίθ ΡΘΥΒοἢ8 υπᾶὰογ ἢ... 
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, ΤΠ6 ποχῖ Ψογάϑβ οὐ γὰρ θέλω, δια. σῖνα αἀποίδεν ἐξ- 
ἰμείταἰοη οὗ [15 δρίγίζυΔ] Ὀοπάαρο, ἀπὰ δὰ 80 μἰδίῃ 
{παῖ ἴπογα 18 πὸ αἰβδγθησθ οὗὨ ορἱπίοη οἡ Π6ὶσ 1αν- 
Ῥογι." Αἢ δαμίγαθ]ο ἐχρίδηδίοῃ οὔ ποθ 15 ρίνοῃ 
Υ Ομγγβοβίοπι : {[πουρῇ τὴν [1ωγ185. ψ1}} ΠΕΣ Ρογημῖ 

ἴδ (0 Γαρογί ἢ18 θχροβί(ίοη οὔ οὐ θέλω, ν]Ζ. ὃ μὴ ἐκα:- 
νῶ, ὃ μὴ ἀποδέχομαι, ὃ μὴ φιλώ. 

Τ}8 6ν}} Ἰπβορηγὶ, ΠΘΒΕΥ τοΐοιϑ ἰο {π6 δἐη οΓ 
“άσηι 45 ἴῃ6 σδιι86; ορβογνίηρ, ἴοο, ἴῃδὲ (Π 6 “ ἐατῦ 
σου ά ποῖ αὐτο 1; ἰξ τοαυϊτοά {{Ππ|| ροθρεὶ οἵ ἰῇ στεαὶ 
ΡἈγβί ἴδῃ «ζ6εδι18. Απὰά ἢο 8465, [ἢδι “10 [5 (Π6 ρὲγ- 
Ροβα οὗ (ἢ6 Αροβίῖθ, οί ποσὰ δηὰ εἰβεύογε, ἰο 
Βῆονν {πὶ ἢυπηιη ΠδΙΌΓΘ 18 ἴῺ ἃ νΘΙῪ σοζγυρί βἰδῖα, 
πα σαηποί ὃς Ποαϊοα θὰ: ὈΥ (ὨΠγιϑι.᾽" 

Οὧπἱ {μα ἀοοίτιης Πογα ἱπουϊοδιοά [ σδηποῖ θα δυῦ- 
70 τὴ6 [Ὁ]ον ης; 86 810]6 γοιηδγκ8 οὗ Μσ. δίδαεδ. 
“δῖ, Ρα4ὺ] νιον {Π6 8ίδία οὗ {πΠ6 σορθηῆθσγαῖα «060 ἴῃ 

Ἐ Αηὰ ἤεγὸ ἴΠ6 ζο]]οννίπρ; οεἰϊαϊίοηθ, Ὀγουρςϊς ἔογιναρὰ Ὀγ Ἡ εῖὰ. 
δηΐ Κορρθ, δῖα δχίγθηεὶγ δρροβίϊα, Ευγὶρμ. Μεοά. 1077. Νικῶμαι 
κακοῖς, καὶ μανθάνω μὲν, οἷα τολμήσω κακὰ, θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν 
ἐμῶν βουλευμάτων" οἷϊ. Οδ]οηο, ῥγυι, ἀς γέεγεο. Ρ. 588 "ν. Αττῖδῃ 
Ἐγίοῖ. 1, 28. 5::ρ]ϊεῖο 4,10, 11. Ον]ὰ. Μ. 7, 19. ϑ6ὰ ἰγδῆϊι ἴπ- 
νἱίαπι πον νἱϑ, δἰυΔα16 οὐ ρίαο, Ἰη6η8 δ᾽'αυϊὰ δυδάεῖ. Ὑ]ά60 υγεϊοξα, 

6 : βαοίογίογα ϑοαυογ. Ἅεγεηῖ. Εὐυπυςῆ. 1,1. Με τηϊβδετυτη 
δει:(ἴο, εἴ [ϑἀοῖ: εἴ δἴηογε αὐγόώθο, εἴ ργυάθηϑ, δεΐεηβ, νἰνυβ, νυν ἀθ 5- 
αὺ6 μεῖδο, πες, 4υϊὰ ἀρϑῃι, δεῖο. Ηογ. 1. Ερίβϑῖ. 8. Μεηΐϊς τοΐπιιβ 
Ὑϑ  ΚῸ8 αυδη) σΟΥΡΟΓΘ ἰοϊο---Οἴδδ ὨΟΟΌΘΓΟ 5648: ἕυρίαθῃ), αι} ρτο- 
ἔοτε ὑμῖν μόνα [Δ] 095 δρυὰ (Ἰεδῃι. Αἰοχ. ϑ8ιγ. 4. λέληθεν οὐδὲν τῶ» 
δὲ μ᾽, ὧν σὺ νονθετεῖς᾽ γνώμην δ' ἔχοντα μ᾽ ἡ φύσις βιάξεται. Οἰἷα. 
ΡΙαῖ. ἀς ΥἱΡῖ, πλοῦ. Ρ. 446 Α. Καὶ" αἵ αἵ, τὸ δὴ θεῖον ἀνθρώποις κακὸν; 
ὅταν τις εἰδῇ τ᾽ ἀγαθὸν, χρῆται δὲ μὴ" ἃ ἀ6 Αὐ4, Ῥοεῖ. Ρ. 38. θηριῶ- 
δες μὲ» οὖν, καὶ ἄλογον, καὶ οἰκτρὸν, εἰδότα τὸ βέλτιον, ἀπὸ τοῦ 
χείρονος ἐξ ἀκρασίας καὶ μελακίας ἄγεσθαι. Αἰτίδη Ἐρίοῖϊ. ὁ, 46. 
ἐπεὶ γὰρ ὁ ἁμαρτάνων οὗ θέλει ἁμαρτάνειν, ἀλλὰ κατορθῶσαι, δῆλον 
ὅτι ὃ μὸν θέλει, οὐ ποιεῖ, καὶ, ὃ μὴ θέλει, ποιεῖ δι ἀς ΑἸΙοχ. 7, 2. 
ἐπήνεσε μὲν ᾿Αλέξανδρος τούτους τοὺς λόγονε, καὶ τοὺς εἰπόντας, 
ἔπρασσε δὲ ὅμως ἄλλα καὶ τἀναντία, οἷς ἐπήνεσιν --- οὕτω τοὶ οὦ 
ἀδηθι ἔξω ἦν τοῦ ἐπινοιεῖν τὰ κρείττονᾳ ᾿Αλέξανδρος, ἀλλ᾽ ἐκ δόξης 
γὰρ δεινῶς ἐκρατεῖτος. ϑοηδοι ΒΡ. δ2. Ουἱὰ ε5εῖ Ὀος, [υς}}}, αυοὰ 
08 4110 τ᾿ δηίθ8 8110 ἰγδἢϊῖ, οἵ θο, υηάε γεοδάδσα συμ ταυβ Γερο! } 
ηαὐυἱὰ «οἰϊυοσίαϊυν οἰπ δηΐπηῸ ΠΟΒΙΓΟ, ἢδς ρεγτϊ{ἰἰ ποδῖβ φυϊὰαύυδεα 
δϑῖπεὶ νε]]Ὲ ὃ ἘΕΤαοζυδίαιυ5 ᾿Ἰηΐοῦ ναγὶα οοπαὶ ϊα, πἰ δὲ] ᾿ἰδογὸ το ογυα, 
Ἰἢΐ} ἀρϑοϊυϊδ, ὨἿ ἢ] δοηροσ. ὅδηροα Ηἰίρρογε. 177. Οὐδ ταδαιϊοεβα, 
δοῖο όσα εβθ, ΝΙΝ ΪΧ : 864 ἔμγοῦ οορὶϊ δοαὺΐ Ρεήογα, νϑάϊὶ διηϊπηῖθ 
ἴῃ ργξοερ8 ἐοΐσηθ, Ἀεπιεδίαιιε, ἔνιπίτα δδὴ8 Ἐο 6} 1ἃ ἀρρεῖξδη5. ᾿ 
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1:6 πηοβὶ ἔλνουγαῦ 6 ἢ ; ἢ ἀ6βογ 68 ἢΐπ 85 ὑῃ 6 Γ᾽ 
8 80η86 οὗ συ}, 48 ἰδ Θη Πρ 8. πδίμγαϊὶ 1 ἢ ΓΠ1168, 

.8ἃ8 δοκηον]ρασίηρ {πΠ6 Ἔχορ ἰθηςι68 οὗ {ἢ6 ἴᾶνγ, δηάᾶ 
δνϑῃ ἀββίγοιιβ οὗ {01 8]Π Πρ 1185 ργεοθρίβ. Βιιῖ [6 ἰὰὺ 
ἐ86 1 νὰ8 1ηϑ0 ΠἸοΐθης ἰ0 διμὰποῖραία ἢϊπὶ ἔἴγοπι [ἢ 6 
ϑίανειυ οὗ βίη. 6 ἀδβογιρίίοη, ᾿πΠἀ 664, ΘΓ ρίνεη, 
18 ΡΑΓΕΪΎ ἀρρΡ]ΙσΔ0]6 ἰο {π6 Οληγιίδέϊαπ; δα [ἢ}]5 ΤΏΔΥ 
αν θα ΤΏΔΠΥ ἰο τηϊβίδκα (ἢ τε] προγὶ οὗ (ῃ6 
ΑΡροβεῖβ᾽ 5 τραϑοηϊηρ, ἱπουρὰ (Πδΐ 15 πηδηϊΐδβι ἔγοιη ν. . 
η-18. Τῇ ΟΠ γϑείδη, 845 ψ 6 }} 45 (ἢ6 Ψ6νν, [6 6]5 δῃά 
Ιαπηθη 8 ἢ158 ἀθργανιυ, δηα 18 οἴδθη αἰδαρροϊηί(εα 1ἢ 
15 ἀββίγθα δηά ϑηάθανουγϑθ ἰο οὔϑυ (ἢ ἰᾶὰνν οὗ Οοά; 
θυΐ 15 [411 1 (ἢ τϑὲ ἀθ] ΙΝ 8 τ ἔγοπ (ἢ 6 ἴουΓῸ οὗ 
{δὶ συ γα ἢ ἢ 5 ἀθηουηςσοα ἀρδπΠΊβὶ ΘΝΘΓΥῪ γδῃβ- 
ἠδ να, (8ἱ. 8, 10., δὰ {ἰπ } ρεϊηςίρ]α οὗ 6 νη 

'πι|, νοισ,ῃιδαίδρα ὈὉγ τἢ6 Ηοΐγ δριίγιῖ, οπαδίος Ὠἱπὶ 
86 ἴ0 ΙὩΟΓΙΠῪ ΘΥΟΓΥ 6ν}} δδοιοη, πᾶ ἢ6 σἂῃ ΠΟ 
Ιοηροσ Ὀ6 τοργοβθηΐθά, Κα (ἢ6 αν, 8ἃ5 [ῃ6 δέίανυθ οὗ 
βίη." Απά {18 σοῃῆγμηϑ {Π6 αἰ! ποῦοη ψ ἢ] οἢ τνἃ5 
ἄγανῃ, (ἢ. 6, 16---18., θείνψοοθη (ῃ6 εν δά (ἬἜσι8- 
(ἸΔῃ ; [ἢ6 ΤὈΓΙΘΥ 18 ἀθβοσι θα 845 {Π6 βογνδηίΐ οὗ δίῃ, 
Δη4 {ἢ ἰαίίογ 88 (ῃ6 βογνδηΐ οὗ γβηῃϊςθοιιβῃ 688. 

16. ἐν δὲ ---- καλός, ““ 1, (ἤδη, 1 ἄο {Πὰὶ νι ἢ 1 
ψουΪα ποῖ, 1 σοηβοηΐ ππΐο (ἢ6 ἰανν, [Πδὲ 11 18 σοοά.᾽ 
ΤῊϊ8, [η6 Αροϑβέθ ἄγριι68, 18 ἃ ἰδοὶϊῦ σοῃΐβϑβίοη οὗ {Π|6 
ΘΧΟΘ] ηςο οὗ (ἢ6 αν : δηά Βοββηιη. {τὰν ΟΌΒΘγν 685 
{Π8ι 1{ [8 7816 4 ὈΥ Θχραοιίθηςα. 

Οτ {ἐμὸ βοῃιζιπθηῦ 6 γ οοῃίδιη6α 866 (ἢ6 ποῖΐξ ΟἿ 
νοῦ. 14. δηά ΤΠ. 1, 8. [{ πτυβί, Πονονοῦ, Ὀ6 ΟὉ- 
Βοῖνϑα, {πδ΄ σύμφημι 5516 8 ῬΓΟΡΘΓΙ͂Υ “ ἴο 88Υ ψἢδί 
ΔΏΟΙΓΠΕΓ 88γ8, ἃ886ηΐ [0 [8 ΟΡΙΠΙΟΗ ;" 88 ἴῃ ΕΡ. 
Η:ρρ. 266. (εἰξοα ὃν Υ᾽ εἴ58.) καὶ ξυμφήσουσι σοφοὶ μοι" 
δηὰ ΡΙαΐ. 1, 64Φ Β. ἠρώτησεν, εἰ τοὺς νομοὺς ἐπαινοίη ἢ 
τοῦ δὲ συμφήσαντος) ; ἀῃᾷ ΜΉΘ ιι564ἀ οὗ ἃ ἐλίηρ, 1 
ἀδηοίθβ ““ἴο ὕὈδᾶγ σοῃουγΓίηρ (ΘΒ ΠΟΥ οὗ ψἢδί 18 

, ϑ81ἃ σοῃσογηϊηρ [{.᾿ 
Ἁ 

17. ψυνὶ δὲ οὐκ ἔτι ἐγὼ -- ἁμαρτία, “ον, Π6η, 11 18 
οί 80 06} [1 {παῖ ἐο [ἴ, 85 ϑ᾽η." Βδοᾷυβο, 88 [ζοβϑῆ- 
ἸΏ 0116 οῦβϑογνθϑ, γθάϑοη 1861} τα θοίϑ δηα τορτορδίθϑ 
1Π|086 ΝΘΙῪ τΠΐηρ8 ἰο ψῃ ϊοῖ (Π6 ἔοτοθ οὗἉ [Π6 61} δ 
[δοἰΐοηβ ᾿πηρθ 5 θη. Τῇ ἁμαρτία 15, ἃ8 ὈΘίοΓΘ, 
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ἈΟΓΌΙ ἐπὶ ΟΥΓ τϑίδοσ δ] υἀοά ἰο 88 1 ἃ ροίβϑοῆη. Απά 
6γ6 (8495 Βοβθηπι. ΟΌβοινθ5) [ἢ6 Αροβίϊβ πηϑδῃβ8 ἴο 

Τορτγοβοηΐς {πὲ ἸΏδῃ σδηηοί Γοβίϑί δν}] ΠΟ] ΔΙ]ΟΏ8, 
ὉΠΪ688 ἰἤεγα Ὀ6 8016 888ἰϑίδῃοσθ. Ϊ}0ὴ ψ ῆϊοἢ νὶον 
Μτν. Τυγῃογ νΘΓῪ ΡΓΟΡΟΘΓΙΥ γϑιηδγβ, [πδ΄ ἢο “7 ]οἴοιιβ 
τοδάθγ Ψ1}} 1ηΓὉΓ ἔγοιῃ (ἢ18 νϑῦϑθ, οὔ {6 Φ01ἢ, ψ ]Οἢ 
18. ΒΥ ΠΟΉΥΙΊΟΙ18, (δὶ [ἢ6 σΠδγδοίογ ρουβοη ρα 18 ηοΐ 
1Π6 γϑβροῃβϑὶῦ]α ἀρϑηΐ; οί (8 δηα {Π6 [ΟΠ οιηρ 
ψΘΓΒ868 ΔΓ6 ἀεβίρηθά ἴο ΠΠυβἰγαΐα (ἢ 6 υἱΐοῦ ᾿ηδάἀ δα! δοῦ 
οὗ υπηαῃ παίΐιγο ἴο βίγυρρ!α οἤδοΐι!γ σι 118 
Β1Π[Ὁ] ργορθῃβιῖθθ, ψηπουϊ δοιηθ δααϊτοπαὶ αἱά. 
Οἵκουσα 18 1}] ἜΧρ]αίηρα Ὀγ ΤΑνΐοῦ γεϊσπείν; δηὰ 88 
(ο {π6 ραββᾶρθϑ 6 ργοάυοθϑ 10 βυρροτγί οἵ (158 νϑγ- 
Βίοη, ἴἤθΥ ψ1}} ΟΥ̓ ὯΟ π|68ῃ8 ργονθ ἢ18 ροϊηΐ." 

1 185 ἤθγα οὐὈβοσνοα ὃν Υ ΠΌΥ δηὰ Μδοίη. (Ρ. 
1446), (αὶ τῃ6 ΑΡροβί]θ, ἔογ {Π6 ρυγροβθ οἵ ἢϊ5 ἀγρὺ- 
Ἰη6ηΐ, σΟη 5166 Γ8 Πη]ΔΠ 88 ἢανίηρ {νοὸ αἰδίϊηοί ὨδίυΓ68, 
1Π6 βρί γί] δηά {Π6 σᾶγῆα]. ΟΥΊ.Π6 Ὀγηλοσ ἢ6 ΠΟΝ 
ΒρΘΔ ΚΒ 88 {Π6 γεοαΐ δοΐΐ, ᾿ ΠΟ ἢ ἢ 0415, νϑσ. 22., τὸν 
ἔσω ἄνθρωπον, δῃ!αὰ ἀἰΘ ΒΟΥ 68 8, 1. ΒΥ κατὰ πνεῦμα : {ἢ 
ΟἾΒΘΓ 18 σ8]16ἃ ὁ ἔξω ἄνθρωπος, 2 (ον. 4, 16. δηά ὁ 
πάλαιος ἀνθρώπος, Ἀοιη. ὅ, 6. Ἐρῆ. 4, 22. (οἱ. 8, 19. 
ἘΔρἢ6] 1Πυ8ίγαιϊ 68. (ἢ18 ἔγομ ἃ ρᾶββαρα οἵ Χϑη. Ογζ. 
1, 21., ψἤἴσγο Αγάβρι8 σοι 15 οἵ ἔνο 5011}18 σοῃ- 
τοηαηρ νἸ 1 ἢ] ἢ]. 

““Νον ὈΥ ἀἸβιηρι5ῃϊηρ (45 Μδοῖκ. ἀρ. 51446 ἰγυϊγ 
ΟὈΒΘγν 65) {Π6 ἱπιυαγα πιά, ΟΥ̓ Ὦ]8 ΓρᾺ] 586], ἔγτοπῃ [Π6 
ομἑιυαγὰ πιαη, ἰῃ6 ΑΡοΞβί]6 ἢ88 ονογίυγηρα τῆς στδπά 
δισυμηοηΐ ὈΥ ψἢϊοῖ (ἢ6 ψ]ΟΚΘΩΑ͂ Π5{Π ὺ ἘΠ 5ο νθβ ἢ 
᾿ηἀυἱσίηρ {Π6]γ ᾿ιι8.8. δίηςσα οὐ, βδὺ {Π6υ, 88 ρίνθῃ 
118 Δρροίι[68 Δη4 ΡΔ581:0η8, ἢ6 ἜΠΔΩΣ τηθδηΐ (ἢδί ψ6 
Βῃου!α στα υ το. Ὅτυθ, βαγ8 (ἢ6 Αροβίϊ6, ὑὰϊ 
(ὐοὰ [148 4|80 ρίνϑη γοιῖι γθᾶβοῃ δηπ σοπβοίθῃσθ, ψ ἢ] ἢ 
ὄρροββθ {Ππ θχοβββ6β οὔ ᾿υ8ῖ, δηά σοηάθηη 18 ργαιῆ- 
σϑίϊοη : δηα ἃ8 γθᾶβϑοη 8Π4 σοῃβϑοίθησα γα (ἢ 8ι:1ρ6- 
ΤΙΟΥ ρᾶγί οἵ πη6η᾽8 Ὡδίιγθ, ἃ τηογα σαγίαϊη Ἰηἀϊοδίϊοη 
οὔ π6 ψ}} οἵ (ἀσοά πῆδὺ Ὀ6 χαϊῃογοά ἔγτοπι {ποὶγ οροῦ- 
ΔΙΊΟη, (ἤδη ἴγοιῃ {Π6 1Π]Ρι}1865 οὗἩ ῃ6 οἰδογ." 80 
ΤΓΠΘΟΡΉΥ]. 68. Ὁ οὖν ἕληται καὶ ψυχὴ, ἐκεῖνο πράττει ἡ 

Φ ᾿ ων σὰρξ' ὥσπερ εἴ τις εἴποι, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῇ κιθάρᾳ τὸν 
᾿ : ) 
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καλὸν κροῦμα, ἀλλ᾽ ἐν τῷ κιθαριστῇ. Οὐ γὰρ τὴν κιθάραν 
διαβάλλει, ἀλλὰ τὸν ὑπεροχὴν τοῦ τεχνίτου πρὸς τὸν ὄρανον 
δείκνυσι. 

Τὸ (ἢ6 χα] θη δηποίδίίοη οὗ ΤΠοοάοτοί οἡ 1ἢ18 
ὝΘΓΒΘ 1 σδηῃ ΟἠΪγν γον τῃ6 ΓΟ άοΊγ. 

Ἁ 18. οἴδα γὰρ --- εὑρίσκω. ΤῊ ἐν ἐμοὶ, 1 ΙἸΏΔΥ 6 
ΟὈβεοτνϑά, 18 αυδ]1ῆἔρα δηὰ ΕἜΧρ]δίπεα ὈΥ αὐτῇ σαρκὶ 
μους Ηρθτα ΟἌγρσζον Ἀρ{γ οἰῖθ8 ῬΠΙ]Ο Ρ. 618 "ἢ. τῷ 
φιλαρέτῳ κατοικεῖν οὐ δίδωσιν ὁ Θεὸς, ὡς ἐν οἰκεῖᾳ γῇ» τῷ΄ 
σώματι, ἀλλὰ παροικεῖν, αἷς ἐν ἀλλοδαπῇ μόνον ἐπιτρέπει" 
'χωρά. ---- Παντὸς δὲ φαύλου συγγενὲς τὸ σώματος χωρίον, 
ἐν ᾧ μελετᾷ κατοικεῖν, οὐ παροικεῖν. Παράκειται. ΤῊ Ϊ8 
53] 0168 ΡΓΟΡΕΙΙΥ 15 αὐ λαπά, 15 τολᾶν, 18 1 ῺῪ ΓἈνΟΙΓ. 

Εὐρίσκειν ἮὮθτα, 85 οἴθη, ἀθηῃοίθβ ἰο αἐέξαΐη. Τὶ 
ῬΓΟΡΟΙΥ βἰρηιῆθβ ἰο βηαά ομέ ἐΐδθ πιοαης οἵ ἀοίηρ' ἃ 
τΐηρ. Ηδγ Κυρκα δρροβί(εἷν οἰϊθβ ΡΙαϊ. ασ]]. 
δ1. οὐδενὶ τρόπω πειθοῦς οὐδ᾽ ἀνάγκης εὑρόμενοι προσα- 
γάγεσθαι. ἴοι ιη΄ ραββᾶρθ Μὴ] ποί γον. ἢ]. 
Δ556 10 ; ΠΑΠΊΕΪΥ, ἰἢδί εὑρίσκειν ΠΘΓΘ ΒΙρΏΙΗ68 ρο856; 
8{1}} 1688 Ψ1} ἢΠ5 οἴἤδσ οἰϊδίοηβ. ““ ἡ ετὸ (Ηγὰν 
Οὔϑογνθ8) 18 ἀθϑογι θα ἃ οοπῆϊοι οὐ {πΠ6 ἤδϑδῇ δηὰ 
ΒΡΙΓΙΌ ; 1Π6 ΜΠ]. σῃοοβϑθθ ψῆδὶ 15 σοοά ; {ῃ6 ἢρβἢ 
Ὠιηάογ8 ἴΠ6 οἴἶδβοί. “του [ἢ18 ραᾳββᾶρα (445 6) 1{ 
15. ρ[αῖη (πὲ (ἢ6 ΑΡοΒ116 19 βρθακίηρ οὗ ἃ τηδη 11{{]6 
ΔΌ]6 ἴο σοπίγοιυϊ ΠΙπη86] ἢ, δηα ψῆο δοΐϑ σοηίγαγυ ἰο 
[Π6 αϊοϊαίο5 οὗ ἢ15 πη!ηἀ.᾽ 

10. οὐ γὰρ, ὃ λέλω---πράσσω. Ἡδρτα [5 ἃ Γαρο.Π οἢ οὗ 
{Π6 86 ηπ|οπί δῇ ν. 1ὅ., ἀγιϑίηρ ἔγοπι (Π.6 δαγἢ βίη 688 
οὕτῃα νγίογ. Ηογο ἀρϑῖη, 85 τῆγουρσβουΐ {{|18 βϑθοίίοῃ, 
Κορρβ ἴοο τηιοὴ ουρίαϊη5 αἰῦαψ ἴῃ 6 86η86 ; 80, ἰη- 
ἥἀδοά, ΘνοΥῪ ΟἿ6 18 σοιῃρο ] θα ἰο ἀο ψῇῆο τηἀογβίδη 9 
{118 ρογίοη οὐ {Π6 Αροβέϊα ρϑγβοῃδίὶυ, δηά' ηοΐ, 88 ἴΐ 
ουρσῆϊ ἴο Ὀ6, οΥ̓ λμπιαη παέμγο, πὶ Πουὲ [Π6 485ἰϑίδῃςσθ 
Ργον! 64 Ὀγ (ῃ6 (ἀοβρεὶ οὗἁὨ (ἢ γίϑι. [10 15 ψ6}} οὔ- 

ἘΠΊ οοΚε «πὰ Βοβδηη). ᾿[πογοΐογα 1ἰπη)ῖῖ ἴΠ6 δθηβα ἴοο τωυοΐ ἤδη 
{Π6Υ πιαϊηἰδη πὶ Ῥ4Ὸ] Πογα ΟὨΪΥ͂ πηθϑῇβ ἴο ϑῆεν (πδὶ ἐἠδ Μοεαὶδ 
1,ατὸ νν8 ἰηϑυΠοίϊοεηϊ ἴο ὈΓοαΚ (6 ρΟΥΡΟΥ οὗ ενὶ] ἀεϑίγεβ. [ἰ ἰ8 θαυ! }γ 
ἴγις οὗ αηψ οἰδεν ἴὰνν ὈΥ νυν ἰοὮ ὨυπηΔ παΐυγα 19 ρονεγηθα, ΕῸΥ, 88 
ΤὨυογά. [.. 8, 45. θη. {ΓῸ]Υ Οὔδογνεβ, πεφύκασί τε ἅπαντες καὶ ἰδίᾳ 
καὶ δημοσίᾳ ἁμαρτανεῖν, καὶ οὐκ ἔστι νόμος ὅστις ἀπείρξει τούτου. 
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κεγνο μγ Μνυ. Γυγηοῦ, {πὶ “ ΔἰΠουρῇ {Π18 18 ἀδβογὶ- 
{να οΥἉἍ (ἢ βἰδί6 οὗ ἃ τηδη 1υ8[ ανακοηοα ἴο ἃ β6η86 οὗ 
ἢ18. 51η{Ὁ|Πη688, (88 (ἢ68 σοῃηθχίοη, διριμθηξς, δηά 
ἰογΠ18 0.866] ΤΟΩΌΓΟ 1{ ἴο Ὀ6 υπἀογδίοοά,) γοΐ 1ἴ τῆΔῪ 
06 αοοοφιπιοάαίοα ἴο ἴΠπ6 βἰδία οὗ δὴ δἀνδησοά (ἢ γβ- 
(ἰδ ; βη66 81.6}} ἃ πιχίυγα οὗ ἱπιρογίδοι: οη ψ1}} νοῦ 
οἶφανε ἴο ῃυϊηδη παίιτγο, (Πδὺ (ὮοΥ οἴἴϊθη ἀο ννῆδι [Π8 
Θη] ῃοηρα πιηὰ ἀἰβαρργοναβ οἵ," ““ἼΤἬΘΓα ἅγα, πον - 
δνϑῦ (ἢ 6 4415) οὐαὺ ραγίβ οὗ {Π19 ἀἰϊβοιυβϑίοῃ, ψῃςὶ 
οδπηοί ἔιτ]γ θ6 ΔρΡΡΙ]ΠΘἀ ἴο 8δὴ δάνδηςβα (τ βέϊδῃ :; 
δηἀὦ δνθῃ {1}18 ρΡαβϑϑ8 586 οϑῇ ΟἾΪΥ 6 (Π}8 υϑοα ὃν τοῦῷ 
ΟΓ ἀασοοπιπιοααἐϊοη.᾽" 

ΤΗϊς ἐγ υ οὗ Πιιπηδη Πδίυγα 18 6 }} ἐγοαιθα οὗ ἴῃ 
Τ1λςοϊ. 4, 24. (οἰ Ὁγ ΠΌΡΡΩ δηἀ Ὀοδϑιυ Ὁ} }γ ἀ6- 
Ρἰοῖοα ὃγ Ευτρ. Ηες. δ66. (οἰ Ὀγ ὙΥ εἰ8.) ὁ δ᾽ οὐ 
θέλων τε καὶ θέλων οἴκτῳ κόρης τέμνει σιδήρῳ πνεύματος 
διαῤῥοὰς. Απὰ ὅϑδεπθοα, Ηἰρροίγι. 604. γοβ ἰ6βῖος 
οἴμηδ8 ΠΟ 1165, ἢος, αυοά νοΐο, πια 106. 
"20. εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω, ὅς. Βοροί ᾳφυοά ἀϊχογαὶ νϑγ. 

17. βεἀ ΔἀαἸ 41 πλοκὴν, ἐγὼ ὈΪ8 βυτηρίο, 86η8ι ἀΐνογβο. 
Ηοτο εδῖ 4111 σοηῃβθηί ρεοοσδῖο, 86 Ποἢ ΟἸΏΠ68 
Ῥαγίθβ, πο} η18 τηθηΐθ ἀϊνογβαπ ἀϊοίδηίθ : φυοά τὈὺΪ- 
Ρᾶτῃ διρεί. (Οτοί.) 

41. εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον τῷ θέλοντι ---- παράκειται. 
Οὐ τῃ6 σοῃϑίγυσίοη δηα σοηδοαιθηΐ 86η56 οὗ {ἢϊ5 
Ρᾶβϑ8ϑαρθ (οἰῃπηθηϊδίογβ ἃγθ ποΐ ρτθοά, ἘγΓΆβΠ1118, 
(δϑίθι!ο, Βοβϑ, δηὰ (άγρΖζον, δάορί 6 [Ὁ] οσίησ 
σοηϑίγυοίίοη. Εἰύρίσκω ἄρα κατὰ τὸν νόμον, ὅτι ἐμοὶ, τῷ 
θέλοντι ποιεῖν τὸ καλὺν, ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται, Δ85]σἪ. 
ἱηρ ἴο κατὰ [ἢ 56η86 οὗἉ }ε7, ὅψ; δῃὰ ὈΥ νόμον τῇδ Υ 
υπαοτγβίδηά (ἢ6 1» οὗ Μοβθβ. Ἐμοὶ {Π6γῪ τοραγὰ 88 
δῇ Ατεὶς ρ]θοηδϑημ. (ὐδσρζΖον πίη Κ8 (ἢ18 ββηΐθηςβ ἰ8 
{6 ρεγογαΐϊο οὗ Ὑἢαΐὶ ἢδ5 θ6θη ἀϊϑβρυϊοα ἔγοῃ νϑγ. 7. 
τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ νόμου. 

Βιι 8 ΓΕὶγ τἰ6 6}1Π10518 οὗ κατὰ (ψΒΙοἢ νγα8 ἢγβι 

Απὰ αἵ {Π6 οηὰ οὗἨ ἔνα δαιης Ὁδρίεσ : ἀπλῶς τε ἀδύνατον καὶ πολλὴ 
εὐηθείας, ὅστις οἴεται, τῆς ἀνθρωπείας φύσεωε ὁρμωμένης προθύμως 
τι πράξαι, ἀποτροπήν τινα ἔχειν ἣ νόμων ἰσχύϊ ἣ ἄλλφ τῷ δεινῷ. 
πὲ ςογίδ᾽ ὩΪΥ ΠῸ ΟἿδ εὐδῖ ροββεϑϑϑθὰ 8, πΊΟΓῸ ἰηζἰπιδία κηονν αἵ 
{6 Ὠυϊηδὴ πεαγί ἴδῃ Τἢ 8 στεαὶ Ηἰοϊογίβῃ. - 
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ἀενὶϑοα Ὀγ Οἴ 11.1.8} 18 ΠΟΤῈ νΘΡῪ Ὠδγϑῃ δηά νἱοὶςῃῖ; 
δΒ( τὸν νόμον ον 6. ΠΥ ἀοροηβ ὕροη εὑρίσκω. 
᾿ϑοῖηδ δηίοηΐ δη4 τηοάδγη (ομπηπηθηίδίογϑ ἰαΚα (ἢ 6 

ὃ νόμος, ἃ8 ἰὴ (Π6 ῥρτγϑοθαϊηρ ϑθπίθηςο, (ο τηϑ8η {ἢ6 
1». οὗ Μοββ ; δπά, ἰῇ ογάϑγ ἔο πηᾶκθ 8 56η86, (Π6Υ 
ΒΌΡΡΪΥ κάλος ἔστι. Βιυιῖ {18.566 18 [00 ΔΙΡΙΓΑΓΥ. 

ον [ἢ6 δηξ θη (ὐοτηπηδηίδῖονβ ΨΟΓΘ 56}51:016 οἵ 
{Π6 αἰ ον, δηά, δἰἰρϑυκηρ [ το [6 ὨΙρΏΪΥ 6}}10- 
(ἰο8] ϑ(γιοίαγα οὗ [6 βεηίθηςθ, ἢδνα ργοροβϑα νϑγίοιιβ 
τ ΘΙ Πο48, ΒοΠ16 Ἔνθ τηοτα ν]οἰθηΐ (ἤδη {{|6 ρτοοθά- 
ΠΙᾺ Πα πιοϑῖ ργοῦδ]6 οπβ 18 [Πδί οὗ ΤΠ ΘΟΡὨΥ]δςῖ, 

οὐμθη., δηἀ ἹΠπεοάογεῖ, ψ ἢο ἴα ἀοψῃ {116 [Ό]]ον- 
ἴορ σοῃϑβίγιοίίοη : εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον συναγοροῦντά 
(κοι θέλοντι μὲν ποιεῖν τὸ καλόν, μὴ ποιοῦντι δέ, διότι ἐμοὶ 
παρακειται τὸ κακὸν, 1. 6. τὴν γνώσιν τοῦ καλοῦ ἐξ ἀρχῆς 
συγκαταβεβλήμένην ἔσχον εὑρίσκω δὲ καὶ τὸν νόμον ----- 
μοι, Θαυϊναϊοηΐ ἰο ἡ πρᾶξις τοῦ κακοῦ οὐκ ἀμήρηται ὑπ᾽ 
ἐμοῦ. Νον (Ὠβεγγϑβοβίοπι, [ἢ ἰαγληρ ἀονῃ ἴΠ6 ᾷῦονθ 
λητογρτγοίδίίοη, δοκπον]εάροθ ἰἢ6 ΟὈΒουΓΥ οὗ (Π6 
βοηΐθῃςα; ἰῃουρῇ, 1 {[Π1ηΚ, ἢ ἢ48 ποῖ ονϊηορᾶ ἢ 8 
᾿80.4] 5Κ1}} ἀπά 1υἀσηιοηΐ ἴῃ {Π6 τοηοναὶ οὗ ᾿ἴ(. ἘΕὸσ 
1πουρσἢ 1ῃ6 βρη86 Ὀ6 ποῖ ᾿μδρροϑιί6, γοῖ 1 σδηηοί ὃὈ6 
δἰ ἸὀἸ 64 ἔγοπι [Π6 ψογά8 ΟἹ ΔΩγΥ οσογγθοί: μοσιηθηθαί!- 
ο4] ργιηςρίο9. [{Π δῆ ποῖ πηϊϑίακβη, ἢ6 ργεσοραϊηρ; 
Οοιηπηδηίδίοιβ ᾿ᾶν6 81} ογοαὰ 1 ἔδῃογίηρ ἰπαὶ τὸν 
γόμον ταυδί Ὀ6 {(Π6 [δ᾿ οὗ Μοβββϑ; {ποιρὶι [Πᾶὶ 5. ἴὰγ 
ῥτγοίδγαδίε ἰο {π6 ῃοϊἰοἢ οἵ Κορρο, ἰδὲ 10 5 σηιῆθβ 
᾿ιυΐπο ἰαιυ ἐπ σεπεγαῖ; ΜΏΙΟὮ γὙ]6 1418 8 βθῆδε ηοΐ 
ΨΘΓῪ αἰδγοηΐ ἴσοι οὴα ἴο ὃὈ6 ἰουπά τη ([βουπιθηῖ8. 
Βυϊ τῃουρσὶν 10 Ιηἰτοάμιο68 1688 οὗ διθιῖγαγυ 61}10818 
[ἢ8ῃ 186 ργϑοβαϊηρ, γεῖ 16 4065 ἴοο τηιοἢ ν]οδης 6 ἴο 
(6 ψοτγάβ ἰο Ὀ6 διἰπη{64. : 

Αἴἶῶαον ἀ}}, ἐπθγθ 18. ἢὸ ἱπέοεγργοίδιίοη [δὲ Ἰηνοῖνθϑ 
16.585 ἀπδου!γ, οὐ ΟΠ ΓΒ 8 τῇογΘ δα  ϑίδοιοΥ 86ῃ86 
τὴ ἰπ6 οὔ ρῥγοροβαά Ὀγ Βοζα, Ριβοδίοι, (γε, ]1118, 
ε Ὠϊευ, δηὰ ατοίϊιβ, δηά δἀορίεα Ὀγ οὖν ΕὨρ] 8ἢ 
Ττδηβίδίοῦβ, 8ηἃ τηοβὲ ἸὨ ογργοίθγθ ἔοὸγ (ἢρ ἰα80 σρη- 
ἔτ, 848 ὕο] ΕΓ δηά Ἐοβθηῃ.; ᾶἂπὰ ψ ἢ οἢ [8 ν 
ΔΟΤΘΘΔΡ]6 ἴο {Ππ|Δ σοηίοχί θοῖἢ οὗ [8 ργεοθάϊηρ δπά 
[οΠονίηρ ν 868. ΝΟΝ δοοογαϊηρ (0 {{||8 ἸηςοΙργαίδ- 

ν 
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ἰἰοη τὸν τιον ΡῈ ἰδ Κβϑῃ ἴον τοῦτον : Ὀυΐ ἔπαι 18 ποῖ πο- 
ΘΘΒ8ΔΓΥ. 6 ΠΊΔΥ ΓΟηάοΓ ἰἴ ἐδ ᾽αν. Νόμος ἰ8 ἴο 6 
ιηἀογβίοοά ἴῃ {Π6 ἰαχοῦ 86η86 οὗ πογηια, ἀἰςἰδιηθη : 8 
τότ ἢ ΏΔΡΡ]1Ο400 16 ἰο {π6 ἐπμιροίμς απὶπιὶ Ὠυτηδηὶ, 
(δηά, ἴῃ ἔδοῖ, 866 ἴῃ {Π|18 56η86 δἰ νογ. 28 ὃς 8, 4..) 
Δη4 80 οπιρἰογοά ἔτοπι 18 Γοβθιηίδησα ἰα {π6 “Όγοσ 
Ὀγ ψηϊοἢ ἰαν8 Θχοίθ δηᾶὰ “πρὶ θη ἴο δοίίοῃ. 
Νὸν {Ππ|8. ἐπιρθϑέειδ 18 ΤΟργεβθηΐεα 88 ἀγινίης (Π6 ἀ15-- 
οβἰτίοη ἰο δν]], ψ θη {Π6 εοὐξέ 18 ἀἰβροβοὰ ἴο ἀο ροοά. 
ΟΓο, {πΠ6η; {Π6 86η86 8668 ἴο δ6: “1 ΘΧΡΘΓΙΘΉσΟ 

(18 ᾿πηρυ 56 οὗ σοηίγαγυ δοίίοη, ἰπδὶ ψ ἤθη 1 σψουϊὰ 
ἀο ροοά 6ν]} 8 δ ἰδηά, 18 γθδάυ, δηὰ θεϑείβ τη6." [Ὲ 
ἼΥ ΡῈ οὐβογνϑά, [δι τ[ἢ6 γορϑί!οη, ΟΥΓ ΡΙοΠΔ58Π), οὗ 
ἐμοὶ, 18 ΑτΆ1Π1ᾶγ θοιϊἢ ἴο (η6 ατγοοκ δηά Ηθῦτγον 1ἀίοηι. 
ΤΠουρὶ, ἰπάδοά, 1ἴ 18 βαγῆαρ8 Ὧ0 ρ]θοηδβιη :᾿ Ὁ {ἢ 6 
ἤγϑβί ἐμοὶ 18 τοφυϊγε Ὀγ {ἰπ6 θέλοντι, ἀηὰ {Π6 βοοσοηά 
8 ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ [0 {{|6 8Β6η868. 

Φῷ, συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ. ΤῊΪΒ 18 τησδηξ 
ἰο βυρροϑὲ ἰμθ γϑᾶϑοῆ ΨὮῃν ἢ6 ψίϑῃθς ἰο ἀο ροοά. 
(Οτο 118.) ὙΠαΐῖ {πθγθ 18 ἴῃ 1Π6 υηγορδπογαίθ ρογ- 
80 16 ἱπηραίι5 181 ὑ6ίογα τηθῃςοηθ6, 18 ργονεα ὈγῪ 
δχρογίθποθ. (Βοβθῃμῃι.) 

Συνήδομαι 582} 1ῆἔ68, “1 δῇῃ ἀ6ΙΠρὨ οα ν ἢ," 1. 2. 
ΘΏΓΙΓΕΙΥ ἀρρτγονθ " ἴΠ6 [ᾶνν οὗ αοή. Τῇ βοπιϊμιθηὶ 
18 (Π6 54Π16 88 [δὲ ἃ ΠΠ1|6 ὈΘίοΓΘ, σύμφημι τῷ νόμω ὅτι 
καλὸς ἔστι, ν᾽ Ὠϊοἢ 15 (ἢ 8 ΠΠϑἰταῖοα Ὀγ ́ 1ο (Πγγϑβοβί. 
401. (εἰϊεά Ὀγ ΥΥεί8.) μὴ τούτοις θαῤῥεῖτε, μηδὲ ἀποδέ- 
χεσθαι τὸν συνηδόμενον ὑμῖν καὶ θαυμάβοντα λόγον, μηδὲ 
τοὺς δεινοὺς ἐγκωμίαδεν. Ηρτο, ατοίυ8 ΓοιηΑγκ8, 6 
Πᾶν ἃ Π]ΘΓΟΠΟΠΊΥ ; 81η66 [0 ΔΡΡΓΟΥΘ 18 ργορΡογυ 186 
οὔἶϊος οἵ {Π6 ὠπαογδέαπαϊηρ; ἴο ἀο] σ᾽ ἰη, (δῇ Οὗ ἢ 6 
ἀθαγέ. ““Βυϊ (Δ 8 ἢ6) ὨΔπι68᾽ οὗ ργοχίπιαέθ᾽ οἤεοίς 
ἍΓΘ νὰν [ΓΘαΌΘΠΕΥ 8βογι θα ἴο (6 σαμδ68." 

ΒΥ τὸν νόμον 18 πηθδηΐ, 88 (Π6 ἀτοακ (οιϊητηθηίδίου 
Δ ἸΏΔΠΥ ΤΠΟΔΘΓΏ ΟὮΘ8 8||00Ο086, {Π6 [ἂνν οὗὁἩἨ Μοβεβ 
ΟἿΪΥ ; δι, δοσογάϊῃρ ἰο Κορρθ, δὴγ Ὀιινῖπο [Ψν, 85 
ορροβϑά ἴο (δ πογῃηᾶ, ΟΓ βίτοηρ' ᾿πρ} 86 Ἰυϑὲ ὈδέοΓΘ 

δ Οτοιίαβ σογρδαιοβ συνθέλω, ννῃϊ ἢ ἜΧρΓΘ8568 ἴπῸὸ Ηδῦγον ΠΕ, 
(ἴο ἰουε,} ἵπι Ῥεῖ. 18,83. Ηδ μρϊβοϊ αἰδοὸ ἤανα οοϊηραΓεοά συνευδο- 
κέω, ΜΈὨΪϊΟἢ ἔγοαύσηιν ΟΘοσυΓ8 ἴῃ (Π6΄ Νεονν Ταβίδιηθηϊ. 
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ἀεβοσι θὰ : ἀῃά τοῦ Θεοῦ 18 ΠΘΓῈ ΨΘΣῪ ρΡΓΟΡΟΙΙΥ δἀάοά, 
5η66 {Π6 οἴδιογ 18 (6 πογσια λιπιαηὶ. 

Μδοκηῖρὶνε 6} οὔβογνοβ, {Πδΐ “ΌΥ Δρρθα]ϊηρ 80 
οἴϊθη ο {Πδ΄ ἀρρτγοῦδδίοη ψῃϊοῃ {Π6 γθάβοὴ δηἀ οοῃ- 
80ΊΘ 08 οὗ πιθη ρίνα ἴο 8}1] {πΠ6 σοοα δοίϊοη8 δη]οϊποά 
ὃὈγ τῆ [ν᾽ οἵ (οὐ, δοά ἴο (ῃδὲ αἰϑαρργοθαίίοη δηὰ 
ἢαίγθα ψ ἢ οὶ ἅΓῈ γαϊϑθα 10 [Π6]Γ τῇ] ηαἀ8 Ὀγ {Π6 ν]] 
ΒΟΓΙΟΠ8 ΜὨ ΟΝ 10 ΤὈΓΌΙ48, (πΠ6 Αροβίϊθα ἢ88 οἰθαγὶγ 
Εβί 8} 15Π64 1Π6. ΠΟΙ 6858 8Π4 Ἐπ ΕΠ ἤν οὗ {π6 [ἂν 
οἵ ἀοά." 

22. κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον, “1ὴ [ἢ6 ἸΠΏΘΓ τη8Δη,ἢ 
ϊ. 6. (6 πιεηά, (Π6 ἸΏΠΟΙ δηα βθητθηΐ ραγὶ οὗ τηδη. 
Νον {18 18 ἴο θ6. υηἀογβίοοα ὉΥ ἃ γοίδγθηςθ ἰοὸ [ῃ6 
ἸΏ0468 οἵ {ΠῚ ΚΊΏρ Δπηοῦρ (Π6 6 ν 18} ΤΠ ΘοΙοσί8η8 ; Ἐ 
τποιρἢ [ἢ 6 ἴθγη γ88 ποῖ ὑπκηοψη το {Π6 (6 η1116 ρὲ ιὲ- 
Ἰοϑορίιοσβ. Τῆυβθ Ὀοῖῃ ῬΏΟ δηᾶ Ρίαϊο, δῃηἀ οἵ ϑῦβ, 
ποΐ ΟΠΪΥ σΟΠΒΙ ΘΓ ΤΠ 8ἃ58 ΟΟηβίϑιίησ Οὗ ὈοάγΥ δπά 
801}, Ὀυΐ (48 ατοῖ. 8405) Ὀ. ἃ βυπεοάοοϊο, ὈΥ ψῇῃϊοἢ 
1ἢ6 παηθ οὔτ 6 ΨῇοΪΘ 15 σίνθη ἴο 6 ρᾶτί, ο8}} ἢ1πὶ 
Ὀγ {π6 παι οὔ (6 ΙΠηθγ, δηα οὐδοῦ τη. Αηά {}}18 
Β66Π]8 8 ΤᾺΓ ΙΏΟΓΘ οοτγοοῖ νίον οὗ (6 Θχργϑβϑίοῃ 
{π8ῃ (ἢ δΔἀορίεα ὈΥ δα θΌ ΒΟ Γ, 0 ΒΌΡΡοΞβ68 [{ ἴο 
με ιιϑβορα κατ᾽ ἐξοχὴν : ὉΓ ἐδόθη (ἢ6 ἔσω ψοι]ὰ ἢανα 
ὈΘΘῺ ὕπ᾽ ΘΟΘΒΒΆΓΥ. 

ἘΞ 80 δαϊκυῖ Ευδοηὶ, [0]. 10, 8. (εἰἰοἀ Ὀγ Κορρεβ.) Οἰι8 δὲ οδγο 
γοϑί 18 οεδῖ ΟΠ  ἶ8, βεα θρὶγιξιϑ ἱπίοτίου ἤθη νοοαίγ. Απὰ β8οὸ ΡΉ]]ο, 
Ῥ.- 438 8. (εἰϊεὰ Ὀγ σαγρζον.) ἐπὶ τῷ Νῷ, ὃς κυρίως Ανθρωπος ἐστιν 
ἐν ἀνθρώπῳ, κρείττων ἐν χείρονι. ΑΠά ἴῃ δηοίἢε" ρϑβϑᾶρὲ οὗ ΡΏ] 0, 
(εἰῖοα ὃὉγ Οτοῖ.) (8 18 Ἔχ μγοϑβεὶ Ὁγ τὸν ἡγεμόνα ἄνθρωπον. 

Οάγρζον {πὴ Κ8 ἰἢ6 ἀοοίτίηα ἀογινεὰ ἔγοτη (ἢ6 Ρ]ᾳϊοηϊο 8οἢοο] : 
δηὰ Ῥ᾽ εἰβἴεἰῃ οἰΐθ5. δθνθγα] δχϑι 68 ἔγομῃ {ἢ18 ΡΒ ΟΒορΏΟΓ; 88 ἐ6 
Ἐδρυθ]. 9. φαίη ἂν δεῖν ταῦτα πράττειν καὶ ταῦτα λέγειν, ὅθεν τοῦ 
ἔξω ἀνθρώπου ὁ ἑντὸς ἄνθρωπος ἔσται ἐγκρατέστατος. Ἠδ αἾ80 οἰΐεβ 
ΡΙοιίη. Ἑηποδά. 1, 1, 10. τοῦ ἔνδον ἀνθρώπου. Απὰ ὅ, !, 10. 
οἷον λέγει Πλατὼν τὸν εἴσω ἄνθρωπον. Βαυῖ [πὸ οχρτγεβϑίοη ἢδὰ 
θδθὴ Ὀεΐογε υϑεὰ ἰῃ ἴδ ῬγιΠπαρότγθδη ῬὮΣ ΟϑΟρἢγ. (66 Ηΐεογοοὶϊ. 
εἰϊεὰ ὈὉγ ατοῖ.) Ναὺν ἰΐ ᾿νιδὰ μαβϑεὰ Ἄνθη ἴο ἴῃε "οεοί8β. Τῆι Ρ]δυ- 
ἴπμ8 (οεἰϊοα Ὀγ ατοῖ,) Βρθβκβ οὗ ἴἰι δαἰμέεηα ἱπέοτιοτί ποηιϊπῖὶδ. ΝΟΓ 
οδὴ ἔπη (δὲ ῬΏϊΪΟ ὑυογτονοὰ ἴτ οὗ Ρ]αῖο. Ηδ γαῖποῦ βθθῃ)8 ἴο 
ἢανα ἀογίνεά ἰξ ἔγοτῃ [ἢ 6 σζοσγε δηίδηΐ Τ ὨΘΟΪΟΡῪ οὗἉ ἢΐ8 οννῇ σουῃίγ- 
ἴΏΘΠη, ναβίϊρε8 οὗἁἨ νυῃϊοἢ ἃγὰ ἑουηὰ ἰῃ Φοβερῆυβ δηὰ ἴἢ6 ΒδΌΡίἶοΑ] 
νυγϊῖοΓθ, Δη4 δ]δοὸ ἰῃ {πΠ6 Ἐρίδι}ε8 οὐὗὁἩ Ῥεΐεσ, 85 νγὲ}]} 88. 'π (πο86 οὗ οἵἷιγ 
Δροδίϊδ. 
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48. βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου Οδυ- 
88Π| δἤογί, οἷν 81:01] πηδὶυπὶ δα͵δοθαῖ, ποῦὴρο αυοά 
4110}8 510 1υ 5.5 οἵ 1πηρι}}8115 1 ΤῊΘΙΠ ΓΒ 81.118, ὈΓδοίοΥ 
1Πππὶ ππρυ ϑυπὶ οἱ 1.881} τη ἢ (18, 41 Πρ 5 πηθῃ- 
(18 ῬΙοΟΥΒυ5 δἀνογθαίαγ, εἴ ἢ πΟΠίγαγ πὶ νΘΓΓΌΓ. 
(Οὐ 1118.) 

ΓῊΘ 86η86 τη  Ὀ6 {(ἢπ15 ΟΧΡΓΘΟΒ5Θα : “ Βιυιῖ 1 566 δῆ- 
ἴδον ἀϊοσέαηιεη, πούπια, ἰτηρι]86, ἱπῆθγθηϊ δπὰ δείηρ' 
ἴη ([Π6 πηοιηθ 6 γ8 οὗ ἸὯῺΥ ὈΟΩ͂Υ, ϑναγγηβ ἃραϊηδῖ (ἢ 6 ἰατν 
ΟΥ̓ τὴν τηΐη.᾽ Τα οέλθ» ἔαισ, ὈΥ οδἰδοἢ Γ 818, ΠΘΔἢ5 
ἴῃ ἀϊεϊδιηεῃ, ΟΥ κέγσηρ ἐπιριιΐδε οὗ 5β'η βοαίδα ἰῃ (ἢ 6 
5ϑηϑβιιαὶ ρασί οὐ πηδη ; δηὰ 1{ 8 80 Ἷδ]] δά, ΓΠΘΟΡΉΥΙ]. 
οὔβογνθβ, (ρ. 60. 5. 7.) διὰ τὸ πείθεσθαι αὐτῇ τοὺς ἀπα- 
τομένους, καὶ φοβεῖσθαι ἀφεῖναι αὐτὴν, εἷς νόμον τινα 
ἀπαράβατον. Τὶ 18 Ψ6]] γοιηαγΚοα Ὀγ Ηδγαγν, ἰπαὶ {8 
σα ἢ ΓΟϑί8 15 οἱαραηί, βίηςσθ, ἤκο ἃ Ἰἰανν, 1ἴἴ ατγορϑῖεβ 
δηα σοπῃραΐβ (ο ορϑάϊθηςο, (πΠουρἢ ποῖ Θη 164 ἴο 1ξ. 
ΤῊ18 νόμος ἐν τοῖς μέλεσι 18 6Ιβετνῆογο σα] ] θα τἢ)6 νόμος ἐν 
τῇ σαρκὶ, (ῃ6 θέλημα τῆς σαρκὸς, Δῃ φρόνημα τῆς σαρ- 
κῦὸς. Τῇ ορροβίίβ ἰ5 ςαἰ]θ, Ἰὴ 8, δ. ἴΠ6 νόμος τοῦ 
πνεύματος. - 

Βλέπω, [ΠΚ6 εὑρίσκω αἴ ν6Γ. 21. δἰρηῆθβ 7 61}6- 
γέθη06. 

Ιη ἀντιστρατ. ἀῃηὰ αἰχμαλωτ. ψ6 ἢανα τηρίαροτιβ 
ἀογινοα ἔτοπι τη] ΑΓΥ ΔΗΆΙΓΒ; Π|Κ6 ὁψαύνιον δἰ οἢ. 923. 
ἀη πιπράσκειν ἂἴ ΨΜΘΓ. 14. ϑ|ρῦΓἃ. ΚΟΡρΡα ὡοιηραγεβ 
δι] ς. Δρ. Ερίοῖ. ἄλογος ὄρεξις τὸν λόγον κινήσασα 
(τοῦτ᾽ ἔστιν ἥμας τοῦ κατ᾽ αὐτὸν οὐσιουμένους) καὶ αἰχμα- 
λωτὸν λαβοῦσα. 

ατοίίι8, ἴοο, οἰΐα8. ἔσγοη Ῥογρῆυσγυ ἄς Αβϑβίϊη. νό- 
μου τοῦ νοὸς. Ηδ 430 υοίο8 (48 ΙὩΔΩΥ ΟἰἰΠ6τ5 ἢᾶνα 
ἄοηθ) [Π6 Ὀαδυτ Ὁ] ράβϑασε οἵ Χδη. Ογτγορ. 6, 1, 
41. δύο σαφῶς ἔχω ψυχὰς, Χο. ΜῈ ἩΠΙΟΝ τηδν Β6 
σΟΠΡΑΙΘα ἃ ρᾶ558ρα οὗ Ρ]αΐο οεἰϊοα ὃν (ὐδπιογατὶπ8 
δηἀ δοβηοιάογ; ἴο ΨΠΙΟΝΙ δα 11|084η. τ. 849 8. 
δύο γὰρ ἔχω ψυχὰς" τὴν μὲν τοῦ τρόπου (561). ρμεσανθ.) 
τὴν δὲ ὅλην ᾿Αλκιβιάνου, καὶ τοῦ κακοῦ. Απὰ (ἤδη, (υϑίηρ 
8. ΤὩΪΠΠ ΑΓ τηοίδρηον, Κκ οὐγ Αροβιϊ8,) "6 δήάϑ: 
ἐξανδραποδίϑομαι καὶ παραδίδωμι δέσμιον ἐμαυτὸν. ΤἢΘ 
ΒίγΓυ σΡΊ 5 θείψθθοη ἰἢ6 σοοά δηά (6 Ὀδά ρῥτιηοΐρ δ οὗ 
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16 πιη ἅτ 80]ν ἀορίοἰοἃ ὃγ Ευγὶρ. Μαά., 68ρ6- 
ΟΠ 1046 ὅς 7. μανθάνω μὲν οἷα τολμήσω κακὰ, 
Θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐμκῦν βουλευμάτων. Απάὰ 1094. 
μὴ δῆτα, θυμὲ σὺ γ᾽ ἐργάσῃ τάδε. 866 4150 ΝΕΘορἢτοη 
Μεα. εἰϊοα Ὀγ ΕἸ8ηδ6γ. 

24, Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος, 5. [10 18 5(ΓΔΏρΘ 
{Πδΐ 80 πηᾶην (ὐοπηπιοηίδίογβθ, δηα ὄνθη (ἢ6 δ] ρἢι- 
δηρα Ὁγ. Ραϊον, ββῃουϊ ἃ υηάογβίδηα {Π|18 848 βροκϑῃ 
Ὀγ 16 Αροϑβέ]6 ἴῃ ἐὲξ οἱὐυπ ῬΈγϑδοῆ. Ι σδημῃοί, Πον- 
Ἔν Ρ, 8886 ηΐ ἴο [ῃο86 ψῆο (45 ΜΓ. δ΄δαςα δῃηά Ἐοβϑη.) 
ἸΙπηῖς {Π6 ρΡΌΓΡοβα οὔ (Π6 Ψψογάβ ἴο ἰῃ6 [ὧν οὗ Μοβ68. 
10 15 Θαυδῃν ἔγια οἵὁ δὴν οἴμοῦ ἰἴὰνν οἵ ψοῦκβ. Απά 
(158. 18 βίθοτηρ (6 τη] 4416 ἀπ ΟὨΪΥ βαΐδ οοῦγϑα' 
δ άϑι {π6 σοπίγαγθίῖθ8. οὗἁὨ Ἰαγγίηρ ᾿πἰθγργοίδίοη, 
Δηΐ, [ πηιϑῖ δάά, 15 βϑαηοιοηδαὰ ὈΥ {Π6 δυϊῃογιν οὗ 
(ΓΠνγϑβοβίοῃπι δηά [ἢ ἀθοκ (ὐοτηπιθηϊδίοτῦβ ; 80 ΓΠ6- 
ΟΡὨγἰαςῖ, ψἢο οὔβοινοβ : “6 παίι γα] ἰδ ἀϊὰ ποί 
βυίΐίῆοο, (Π6 ψειῖθῃ ἰὰτν ψγ8 οί βίσοηρ δῃουρῇ ; δυΐ 
{Π6 ἰὙσάηηΥ οὗ 58[η ἰο"δά ἤδη οί ἢ." 

ΤῊ15 ὁπφοίαπιαζίοπ (οἰ ]6ἃ ὈῪ ατοῖ. ὁ ταλανισμὸς) 
[ιὰ5 στοαί ραίῃοβϑ, δηἋα 15 δι! 40]16 ἴο {ἢ6 οἢαγδοῖογ 
Δϑϑυπηθα. γείβίθιη σοϊηραιοϑ Ἰποορῆγ. Ὀμαγ. 8. 
σκελτιάϑει λέγων, δυστυχὴς Κάσανδρος" ὦ ταλαίπορος. 
Ρ]δίο, Ρ. 480. ταλαίπωρος ἄρα σύγε ἄνθρωπος εἶ, καὶ 
οὐδὲ ᾿Αϑηναῖος. 
ΤΠ ψογάϑ τίς με ῥύσεται, ὅο. ΘΧΡΓΘ858 Δῃ ΔηΧΊΟΙΙΒ 

ἀσϑίγο ἴοῦ ἀδ  νογδῆσο ἴτοπὶ 80 Ψγείςῃθα ἃ ίδϊο. 
ΤΠΘορΡἢν]δοὶ 8.0 }}Υ ᾿πίγοάυσοβ ἤθη ἢ, “ ναί 
ΠΟΡΘ 18 ἴῃογα οἵ βαϊνδίϊοη." 

24, ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου͵ Οη {ῃς ἰη- 
ἐοτρτγοίδίίοη οὐ {π|8 ρῇγδδε, σώμ. τ. θ. τ. (πη πηρηίδ- 
ἴοΓ8 ΔΓ ποῖ ἃρτοβά ; δηά, οἵ σουγβα, αἸΠῸῚ δοσογαϊηρ; 
ἴο 1ποῖγ νίαν οὗὨἨ {6 }ϑγβοη ΒΌΡρΟΒβα ἴο 6 βρεακίηρ. 
Νον {Π6 ψογάβ δῖα 808 ρΊ]6 οὗὁἨ τἤογθ (ἤδη οὔθ 
86Ώ86 ; 8η44, σοῃϑἀΘγηρ {Π6 ραῖῃο5 οὗ [ἢ 6 ψ»ῆ016 ρ88- 
8855, ἰἤ6γθ οδῇ 6 ῃ0 ἀουδὲ Ὀυΐ (Πᾶῖ {ΠῈῪ ΓΘ ὑγθρ- 
ῃδηὶ ψΙΠ πιοδηΐησ. [πογϑίογο 1θδϑι οὗ 41} ἄρργονθ 
οὗ 16 ᾿ητοτργοίδίοη οὗ (8, Ν᾽ οσϑῖ., δομοοίίροη, 
Κορραϑ, δπὰ Ηδγάν, ψῆο τοραγὰ ἢ δβχργδβδβίοῃ 8ἃ8 ΔῺ.ὄ 
Ηδῦτον ρ]θοπάβιη, πρὶ γίηρ πῸ τῆογὰ πὰη ἀραέῆ. 
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ΤἼε ποχὶ ψογάϑ οὐ γὰρ θέλω, δια. σῖνε αἀποίδεν ἐξ- 
ἰωείταξίοη οὗὨ [118 δρίγίζυΔ] θοπάαρο, ἀπὰ δγὰ 80 ρίβϑιῃ 
{πᾶῖ {πογα 18 τὸ αἰβδγοηςα οὗ ορίπίοη οἡ {ποῖγ ᾿τν- 
Ῥογι.". Αἢ δατηίγαθ]θ ἐχρίδηδίιοῃ οὗ ἰπθῖ 18 σίνοη 
Υ ΟὨΒγγβοβίοπι : [πουρῇ τὴν ᾿Ἰωγ18 1} ΟὨΪΥ ρογημ 

ἴὯ6 ἰο σαρογί [18 ὀβχροβιίοπ οἵ οὐ θέλω, ν]2. ὃ μὴ ἐκα:- 
νῶ, ὃ μὴ ἀποδέχομαι, ὃ μὴ φιλώ. 

ΤΠ18 6ν}} “ΓΠΘορΡὮΥΪ. τ σθΕΥ τοῖδγβ ἰο (86 δπ φῆι, 
“άαπι ἃ8 ἴῃ6 σδιιβα ; ορβογνίηρ, ἴοο, ἴῃδὲ ({π6 “ ἑαιῦ 
σου]ά ποῖ οὐγα ἴἴ; ἴξ ταφυϊτοά {|| σοβρεὶ οὗ [6 ρσγεδὶ 
ΡΒγδίοίδη «6511. Απὰ Πο δα άβ, (πδὲ “1 15 (Π6 ρεγ- 
Ροβα οὗ {πΠ6 Αροβίΐθ, Ὀοῖῃ ἤογὸ δηὰ εἰϑθύῆογο, ἕο 
βῆον [δὶ ῃυμηδῃ Ὠδίυσα 15 1 ἃ ΨΘΓῪ σογγυρί δβίδία, 
8 σδηηοῖ 6 Ποαϊθα θυ Ὀγ ΟΠ γιϑι.᾽" 

τη {μ6 ἀοοσίτίηα Πογα ἱπουϊοαίοα [ σδηποῖ θὰ δὰὉ- 
)οἴη τπ6 [Ο]] ον ης; βθηϑι]6 γϑιηδγκ8 οὗ Μτγ. δίδας. 
“δὲ, Ῥ4ὺ] νίοννβ [ῃ6 βίδίθ οὗ {Π6 σορϑηογαίς {6 ἴῃ 

Ἔ Αηὰ ἤεγὸ ἴΠο ζοἸ]οννίηρ; οἰϊαϊίοη8, Ὀγουυρῆς ἔοτινατὰ Ὦγ Ἡεῖδ. 
δηΐ Κορρθ, δῖα δσχίγοῃεϊγ δρροβίϊε, Ευτὶρ. Μεά. 1077. Νικῶμαε 
κακοῖς, καὶ μανθάνω μὲν, οἷα τολμήσω κακὰ, θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν 
ἐμῶν βουλευμάτων" οἷΐ. Οα]οηο, ῥιυι, ἀς Ὗέεγεο. ρ. 538 Ὁ. Αστίδῃ 
Ἐμρίοι. 1, 28. 5πηρ]ἰοῖο 4,10, 11. Ον!ά. Μ. 7, 19. 8εα ἰγϑῆϊι 'π- 
Υἱίαπι ον νἱ9, δυΔα1:6 ουρίάο, ᾿ηδη8 αἰαυ!ὰ δυδάεῖ. γ᾽άθο υηεϊΐοξα, 
Ῥτοῦοᾳυε : Βαίογίογα ββαυογ Τεγεηῖ, Ευπυςῆ. 1,1. Με αἰβογι 
δαευῖἴο, οἵ εϑάεῖ: οἵ δηογε αγόώθο, οἵ ργυΐάθηβ, βοίεηϑ, υἷνυβ, νυν] ἀθη9- 
406 μεῖδθο, πες, 4υϊὰ ἀρδῃ), δεῖοωο. Ηογσ, 1. Ερίδί. 8.1. Μεηΐε σηΐπιϑ 
Ὑϑὶ Κ8 αυδη σοῦγοτγα ἰοΐο---Οὐ8 ὨΟΟΌΕΓΟ 56] "Δ Ὁ: ἤυρίαθπι, 4118 ρτγο- 
ἔοτε πρὶ ναὶ [.Δ]05 δρυὰ ΕἋἸβηι Αἰοχ. 81.. 4. λέληθεν οὐδὲν τῶν 
δὲ μ᾽, ὧν σὺ νονθετεῖς᾽ γνώμην δ' ἔχοντα μ᾽ ἡ φύσις βιάξεται. Εἰς. 
ΡΙαι. ἀς Υἱεῖ. ποῦ. Ρ. 446 Α. Καὶ" αἵ αἱ, τὸ δὴ θεῖον ἀνθρώποις κακὸν, 
ὅταν τις εἰδῇ τ᾽ ἀγαθὸν, χρῆται δὲ μὴ" ἃ ἐς ΑὐΔ. Ρυεῖ. ρ. 38. θηριῶ- 
δες μὲ» οὖν, καὶ ἄλογον, καὶ οἰκτρὸν, εἰδότα τὸ βέλτιον, ἀπὸ τοῦ 
χείρονος ἐξ ἀκρασίας καὶ μελακίας ἄγεσθαι. Αττίδη Ἐρίοί. ὦ, 46. 
ἐπεὶ γὰρ ὁ ἁμαρτάνων οὗ θέλει ἁμαρτάνειν, ἀλλὰ κατορθῶσαι, δῆλον 
ὅτι ὃ “ θέλει, οὗ ποιεῖ, καὶ, ὃ μὴ θέλει, ποιεῖ: ὅὃι ἀς ΑΙοχ. 7, Φ. 
ἐπήνεσε μὲν ᾿Αλέξανδρος τούτους τοὺς λόγουε, καὶ τοὺς εἰπόντας, 
ἔπρασσε δὲ ὅμως ἄλλα καὶ τἀναντία, οἷς ἐπήνεσιν ---- οὕτω τοι οὗ 
πάντῃ ἔξω ἦν τοῦ ἐπινοιεῖν τὰ κρείττονα ᾿Αλέξανδρος, ἀλλ᾽ ἐκ δόξηι 
γὰρ δεινῶς ἐκρατεῖτος. ϑοηδοι ΒΡ. 528. Ουἱὰ ε81 δος, [υςοἷϊ!, αυοὰ 
ΠΟῸ8 4]1ο ᾿Ἰεπάδηϊθβ 8110 {γἢϊῖ, εἴ 60, υηάδ Γεοδάσδσα συμίπιιβ γε ρα! 
ηὐυϊὰ «οἸ]υοσίαἴαγ οιιπὶ Δηΐπηο ΠοβίΓΟ, πες ρεγελἑτἰϊϊ ποδὶβ φυϊἀ δι 
δοιαὶ νεῖ ἢ ΕἸαοίυδιηιυ ἰηίοῦ νγὶϑ οοηδὶ δα, πἰ μὲ] 1 θεγὰ υοϊακηυδ, 
ὨΪΠ1 ἀρθοϊυὰ, Ω111 δου ροσ. ἅδθηβοα Ηίρρο)γε. 177. Οὐδ πλθοιοζϑε, 
δοῖο νογα εβ, Νιμ εχ : 868 ἔμγοῦ οορὶς δεᾳυὶ Ρεϊογα, νϑδαϊὶ πίη 
ἴῃ ρμγϑςςρϑ δοίσηβ, Κειηδδίαιιε, ἔνιδίταᾳ δα ἘΟὨ δ᾽} 1 ἃ ἀρρεῖδι8. ' 
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1Π6΄ πηοβὶ [ἀνουγαῦ 6 ἢ ; δ6 ἀ6βογῖθ68 Πἷπὰ 88 ὑῃ 6 Σ 
ἃ 860η86 οἵ ρυΠ|Ε, 48 ἰδ θητρ ἢ8. Ὠδίιγαϊὶ 10 Β ΤΩ 1168, 
88 δοκηον)ράρσίηρ (ῃ6 Θχορ ἰθηοῖθ8 οὗ (ἢ ἰανν, δῃά 
δνϑῃ ἀββίγοιιβ οὗ {0]81}Ππρ 115 ργεοαρίβ. Βιι {86 Ἰδνγ 
ἰ(86 1 νγὰβ 1ηϑυ Ποῖος το οιηὰποίραία ἢἰπὶ ἔγοπι [ἢ 6 
ΒΙάνσΥ οἵ βίῃ. Τα ἀαβογιρίίοη, ἱπάθϑᾶ, ἤθγα ρίνθηῃ, 
18 ΡΑΓΕΪΥ ΔΡΡΙ]οΔ0]6 ἐο {Π6 Ολνίδέϊαπ; δῃὰ [15 ΤΏΔΥ 
ἤανα ᾿6βὰ ἸΏΔῊΥ ἰο τηϊϑίακα 1ῃ6 τϑαὶ ἱπηρογὶ οἵ (ἢ6 
Αροϑι] ς᾽ 5 γραβοηϊηρ, ἰμουρὰ {πᾶ 18 τηδηϊξεβί ἔγοιη ν᾿. 
ἡ -185. ἼΠ6 ΟΠ γι ϑιίδη, 88 61} 85 (Π6 6 νν, 66 ]5 δὴ 
ἰαπιθη 8 ἢ18 ἀθργανυ, ἀπά ἰ8 οἴδβη ἀϊβαρροιϊηϊθα ἴῃ 
[18 ἀθβίγθβ δηὰ θηάρανοιιγβ ἰο οὔϑὺ ἴΠ6 ἰᾶὰνν οὗ σοά; 
δυΐ 18 (Δ 1 (ἢ γίϑῦ. 6] νογβ τη ἔσο [ἢ 6 ἴθγγονῦ οὗ 
{πὶ συγβα ψ ἢ 5 ἀθηοιηςθα ἀρδπΊδβί ἜΝΘΓῪ (ΓΔΉΒ- 
Ἡϑρμαι Οἱ. 8, 10., ἀπά {ῃς ρῥγιηςῖρ]ς οὐ ἴδ νη 

'πι|, νοιιοῃϑαίδα Ὀγ ἰῆ6 Ηοὶγ δριτγιί, οπαδίος πὶ 
806 [0 ΙΟΓΙΠῪ ΘΥΘΓῪ 6ν}}] δῇδοιίοη, ἰἢδὶ ἢ6 σδῃ πο 
Ἰοηροσ 06 ΓΤαργοβθηῖθα, Κα ἔπ 7δνν, ἃ5 {πΠ6 δέαυο οὗ 
βίη." ΑΔΑῃηά {ἢ]8 σοηῆσιμηϑ [Π6 αἰδι! ποῦ οη ἡ ΠΙοἢ νᾶ 5 
ἄγαψνηῃ, (ἢ. 6, 16---18., θείνψοθη (6 δεν δηά (σι 8- 
[14η ; (Π6 ἔΌΓΠΊΘΓ 185 ἀθβογιυθα 848 {Π6 βογνδηίΐί οὗ ϑἱῃ, 
δηά 16 ἰαξίοΓ 48 (ἢ6 βογνδηΐ οἵ γβῃ ΘΟιΙ5}688. 

16. ἐν δὲ --- καλός, ““ 1, (ἢδ6η, 1 ἀο (αὶ ψῃοἢ 1 
ψουΪά ποῖ, 1 σοπδεηΐ υηΐο (6 ἰανν, {Πᾶΐ 11 18 ροοά.᾽"ἢ 
ἼΗ18, ([ὴ6 Αροβι]6 ἄγρα 88, 18 ἃ ἴδοῖϊύ σοηΐεδβίοη οὗ ἴῃ 6 
ΘΧοο ]θηςα οὗ (Π6 αν : δηά Βοβθηιῃ. {ΡΥ Οὔϑοῦνοβ 
τΠδι 10 18 }8{1Π 64 ὈΥ ἜΧΡοιΊΘῃςΘ. 

Οἱ (6 δοηςπθηΐ ἢ γα σοπίδιηρα 866 (ῃ6 ποία ΟὮ 
νοῦ. 14. δηά ΤΊπ). 1, 8. [1 τηυϑί, Ὠονονοσ, Ὀ6 οὔ- 
βουνϑά, ἰῃδΐ σύμφημι 5:|5η1Ώ68 ῬΤΟΡΘΓΙΥ “ἴο 88Υ ψῇδί 
ΔΏΟΓΠΟΓ δᾶγ8, 886 ηΐ ἴο ἢ 8 ΟρΙΠΙΟΗ ;" 88 ἴῃ ΕΙΡ. 
Ηἰρρ. 266. (εἰεα ὃγ ΥΥ εἴ8.) καὶ ξυμφήσουσι σοφοὶ μοι" 
δηὰ ΡΙυΐ. 1, 644 Β. ἠρώτησεν, εἰ τοὺς νομοὺς ἐπαινοίη 
τοῦ δὲ συμφήσαντος); δῃὰ ψἤρη υ864 οὗ ἃ ἐλίηρ, 1ξ 
ἀδηοίθϑ ““ἴο Ὀδθᾶγ σοῃουΓΓΙρ (ΘΒ. ΠΏΟΠΥ οὗ Ψἢδί 18 

, 8814 σοηῃσογηϊηρ 1{.ἢ ἮΝ 
17. μυνὶ δὲ οὐκ ἔτι ἐγὼ --- ἁμαρτία, ““ ον, {6ῃ, 11 18 

Ὠοΐ 50 τ σἢ [{πᾶὲ ἀο ᾿ἴ, 85 ϑῖη." Βοδοδιβθο, 88 ᾿οβθῆ- 
ἸΏ 0116 ὺ οὔϑογνθϑ, γθαβϑοη [56] τα]θοῖϑ δηα ταργορδίθβ 
1086 ΝΘΙῪ τη ηρ85 το ψῃϊοῖ (ῃ6 ἔογοθ οὗ [Π6 6.1} δὲς 
[δοἰΐοῃβ ἱπηρεΐβ θη. Ὑηδ ἁμαρτία 18, ἃ8 ὈαίοΓΘ, 
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ΘΙΓΒΟΏΗ6α, ογ γίμογ 4104 64 ἴο 85 1 ἃ ροϑοῆ. Απά 
ἰπεῖο (48 Ἀοβθητη. οὔβθγνθβ) ἴπΠ6 ΑΡροϑίϊθ πΊ6 88 ἴο 
τοργθβθηΐ {πὶ πηδὴ οδηηοί γΓοϑίβί δ] ΠΟ] 8.10}8, 
ὉΠ᾿|688 ἰῃεγα Ὅ6 8οπη6 δϑϑἰβίδῃσθ. Ϊῃὴ ψῃϊοἢ ν] ον 
Με. ΤΌΓΠΟΘΓ ΝΘΓΥ͂ ΡΙΌΡΘΓΙΙΥ ΓοΆΓΚΒ, ἰδῇ πο “πα 1οῖοι!8 
τοδάργ Ψ1}} 1 Ὶ ἔγοπὶ (18 νθσϑθ, οὔ ἴῃ6 ΦΟιἢ, ψῃϊοἢ 
18 ΘΥΠΟΉγτηΟΙΙ8, {παι (ἢ 6 οἰδγδοῖοσ ρϑγβοηϊῆθα 18 ποῖ 
(Π6 τεβροηβῖθ]α δρϑηῖ; οί {(Π18 δηὰ 16 [ΟΠ οσὶηρ, 
νΘΓ868 86 ἀοβίρηῃρά ἴο Πυ8ίγαΐα (ῃ6 υξίογ ᾿ηΠΔα α αΔΟΥ͂ 
οὗ Παπηδι παίγα ἴο βίγτυρρίο οἰδβοί!!νγ νἱτ 118 
Β[η{Ὁ] ργορθηβίεθθ, ψιουϊ βοὴς δαα! 0 η8] δἱά. 
Οἵκουσα 158 1}} ΘΧρ] Δ! ρα Ὀγ Ταγίον γεϊσπείδ; δῃη ἃ ἃ8 
ἴο {π6 ραββᾶρθβ ἢ6 ῥγοάμυοθβ 1ῃ βυρροτγί οὗ {Π|8 νϑγ- 
Βίοῃ, ΤΠ6Υ Ψ}1}} ΟΥ̓ ΠΟ πηθ8 8 Ῥγονθ ἢϊ8 ροϊηΐ, "ἢ 

1 18 θοῦ ορβοσνθά Ὀγ Δ ΌΥ δηὰ Μδοζκῃ. (Ρ. 
5446), [ηδὲ τ[λ6 Αροβίϊθ, ἔογ {π6 ρύγροββα οὗ ἢ]5 ἀγρι- 
Ἰηθηΐ, σΟηϑἰἀ6Γ8 Π]8η 8ἃ8 ἢδνίης ὑνο αἰβι!ησὶ δίῃ 68, 
{Π6 8ρ᾿γίϊαδὶ δηά {πῸ σᾶγῆδὶ, ΟΥΊ(ἢ6 Ὀγηογ ἢ6 ΠΟ 
ΒρΘΆΚΒ 88 {Π6 γοαΐ δεΐξ ψ Ὡς ἢ ἢ Το4|18, νϑσ. 22., τὸν 
ἔσω ἄνθρωπον, ἀπ ἀρβογθ68 8, 1. ὈὉΥ κατὰ πνεῦμα : {Π6 
ΟἾΠΘΓ 18 “816 ἃ ὁ ἔξω ἄνθρωπος, ὁ (οτ. 4, 16. δηὰ ὁ 
πάλαιος ἀνθρώπος, οι. 6, 6. Ἐρ!. 4, 22. (οἱ. 8, 19. 
ἙΔΡΠ6] 1Πππ|8ἰγαῖθ8 {{|18 ΤΟΙ ἃ ρββᾶρα οἵ Χϑῃ. Ογγ. 
1, 21., ψἤοθγθ Ασγάβριι8ϑ σοιῃρ δ! η8 οἵ ἔνο 5ουΪἷβ σοῆ- 
το! ηρ 11 ἢ]. 

“ΝΟΥ͂ ὈΥ ἰδ. ηρι 5 τηρ' (48 Μδοῖκ. ἀρ. δδάθ (γυϊὺ 
ΟὈΒΘγν 65) {6 ἑπιυαγα πιαη, οὐ 18 γ68] 56], ἔγοτῃ τῇ8 
ομἐιυαγ ἃ πιαη, ἴῃ 68 ΑΡΟΒ.16 ἢ88 ονογίυγηρα 16 στγαηά 
δισαπχοηΐ ὈγῪῚ ψὨϊοἢ (ἢ6 ψ]ςΚοα }05{ΠΠ )} δι δοῖνοϑ ἢ 
᾿ηα]ρίηρ {Π6]Ὁ [τι818. δῖησα (ὐοὐ, βᾶγ {6 γ, ἢ88 σίνοη 
118 Δρρδί68 Δη4 Ρ85810η8, ἢ6 ἈΜΡΑΜΝ τηθδηΐ ἰἢδί ψῈ 
Βῃου ἃ στα γ τΠθ. ὍΓγι6, β8ᾶγ8 (ἢ6 Αροβί[β, νυΐ 
(ὐοά [88 4830 ρίνϑῃ γοῖϊ Γγθᾶβοῃ δης σοπβοίθηςθ, Μη] οἢ 
ὁρροβ86 ἴα δχεθβ868 οὔ ]υ8ῖ, δῃὰ σοηάθπλη 118 ργϑιῆ- 
σϑί!οη : 8Πα ἃ8 γθᾶβοη δη(4 σοῃβοιθηοα 8Γ6 {ἢ6 511ρ6- 
τίου ρᾶγί οἵ πη|6η᾽8 δίιΓθ, 8 ἸΏΟΓΘ σαγίδ!η πα] σδίϊοη 
οὔ (6 ψ}} οἵ οὐ τηὰν Ὀ6 ραίπογοα ἔγοιῃ {Ππεῖγ ὀρογ- 
δίΐίοη, {Π8ηῃ το (ἢ6 1Π10 1865 οὗ [ἢ6 οἰποῖ. δὸ 
ΤΠΘΟΡὮΥ]. 68. Ὁ οὖν ἕληται ἡ ψυχὴ, ἐκεῖνο πράττει ἡ 
σὰρξ' ὥσπερ εἴ τις εἴποι, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῇ κιθάρᾳ τὸν 
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καλὸν κροῦμα, ἀλλ᾽ ἐν τῷ κιθαριστῇ. Οὐ γὰρ τὴν κιθάραν᾽ 
διαβάλλει, ἀλλὰ τὸν ὑπεροχὴν τοῦ τεχνίτου πρὸς τὸν ὄρανον 
δείκνυσι. 

Το {Π6 Ἔχορ] θηΐ δηποίδίίοη οἵ Τδοάοτγοῖ οἡ {}18 
ΨΘΓΒΘ 1 σδῇ ΟἾΪγΥ γϑ δ᾽ τΠ6 τοδάθσ, 

18. οἴδα γὰρ ---- εὑρίσκω. ΤΠ ἐν ἐμοὶ, 1 τἸΏΔΥ 6 
Οὐβεινθά, 18 40.8]}1ῆἔ΄ 0 δΔηὰἀ ἜΧρΙ δ ποα ὈΥ. αὐτῇ σαρκὶ 
μου. Ἠξδτα Οἄγρσον ἈρΕΪΥ οἰϊθ8 ῬΠΠ]Ο Ρ. δὅ18 ἢ. τῷ 
φιλαρέτῳ κατοικεῖν οὐ δίδωσιν ὁ Θεὸς, αἷς ἐν οἰκεῖᾳ γῇ» τῷ᾽ 
σώματι, ἀλλὰ παροικεῖν, ας ἐν ἀλλοδαπῇ μόνον ἐπιτρέπει 
'χωρά. --- Παντὸς δὲ φαύλου συγγενὲς τὸ σώματος χωρίον, 
ἐν ᾧ μελετᾷ κατοικεῖν, οὐ παροικεῖν. Παράκειται. ΤῊ!8 
8310 1ῆ.68 ργοβογίὶνυ 15 αὐ λαπά, 5 τϑαᾶν, 151} ΠΥ Ἀν ΟἿ. 

Εύρίσκειν ἮὮδθΓΘ, 85 οἴϊδη, ἀδθηοίθβϑ ίο αἐέξαΐὶῃ. Τὶ 
ῬΓΟΡΘΙΙΥ 5!ρηῃιῆθθ ἰο ηά οιέ ἐΐθ πιραῃ5 οὗ ἀοΐϊηρ ἃ 
ἰϊηρ. Ηδγα Κυρία Ἀρροβιοὶν οἰΐϊθββ. ΡΙυῖ. [ποὰ]]. 
δ12. οὐδενὶ τρόπω πειθοῦς οὐδ᾽ ἀναγκης εὑρόμενοι προσα-᾿ 
γάγεσθαι. οἱ {πΐ ρᾶββᾶρα Μι} ποΐί ρῥζονβ' ἢ19. 
ΔΒΒΘΙ ΟΠ ; ΠΑΊΟΪΥ, (δι εὑρίσκειν ὮΘΓΟ 8Ι]|0Ώ1Η68 }ο686 ; 
8{{Π [689 ψ1}} ἢ15 οὐϑῦ οἰζαίοη8. ““ ἢ (Ηγάν 
ΟΌβογν68) 18 ἀθβογι θα ἃ Ἴοηῇϊοις οὗ {πἢ6 β6βϑῇ δηά 
Βρ᾿ΓΙ ; 1Π6 ΨΠ] σἤοοβοθ ψῇδιὶ 8 ροοᾶ ; ἰῇ ἢδβὴ 
ὨϊηΔοΓγ5 {Π6 οἴει, “τοι [18 ραββθᾶρε (4445 ἢ6) 1 
18 ρ]αίη (ἢδι (ἢ 6 ΔΡροβί]6 15 βρθακίηρ' οὗ ἃ τηδη 1118 
ΔΌΪα ἴο σοηΐτοιι! ὨΙΠ186. ἀπά ψῆο δοῖίβ σοῃίΓΑΓΥ ἴοὸ 
τΠ6 ἀϊςσίαία8 ΟΥ̓ Π18 πη!ηἀ.᾿᾽ β 

19. οὐ γὰρ, ὃ λέλω---πράσσω. Ηρα ᾿5 ἃ ΓΟρΘ.Ιοη. οὗ 
{Π6 βθηιπΊθηΐ δὲ ν. 15.. Δγιϑίηρ ἔγτοῦλ ἢ 6 ΘΑΓΠ βίη 688 
οὔΤΠ6 νγῖίθγ. Ηδγα ἀρϑίη, 48 [ἢγουρῃουξ {1118 Βασ(ΙΟἢ, 
Κορρβε ἴοο τηὰοῇ οτρίαϊηα αἰῦαψ ἴῃ 6 86η86 ;- 80, ἴῃ- 
ἀδοά, ΘΝ ΓΥῪ οἤ6 18 σοι ρο 6 ἰο ἀο ψῇο πηἀοιβίδηαϑ 
{18 ρογίίοῃ οὐ ἴ{Π6 Αροβέίθ ρϑγβοηδ νυ, δηά' ηοΐ, 88 16 
ουσῆϊ ἰο 6, οὗἹὨἁ λαπιαῃ παέμγο, νι πουΐ (ἢ 6 485ἰϑίδης 8 
Ρτοναθα Ὀγ {Π6 (ὐοβρεὶ οἵ Οἢγιβι."Ὲ [15 ψ86}} οὐ-᾿ 

ἃ Τοῖς δηὰ βοβοημι. ἰπεγείοτε ᾿ἰπΐξ [ἢ 6 βθηβα ἰοὺ τοῦ ῬΠδη 
{ΠΟΥ πιαϊηϊαΐη {πᾶὶ Ῥ8Ὸ] ΠογῈ ΟὨΪΥ͂ ΤηΘΔΏΒ ἴο β8ῆεν ἴπδὶ ἐἠδ Μοεαὶξ 
1, ατὸ νν88 ἰῃϑυβηοϊεπς ἴο Ὀγοαῖ [Πς ρΟΥΤΟΓ οὗ εν] ἀεϑίγθβ. {ἰ ἰβ δαυθ  γ 
ἴγις οὗ αηῷ οἷδε ἴὰνν ὈΥῪ ννῃ!οἢ Πα πηΔῃ παῖμγα ἰ8 σονογηθα, ΕῸΥ, 88 
ΤὨυογά. 1.. 8, 45. δη. {ΓὈῪ οὔδεγνεβ, πεφύκασί τε ἅπαντες καὶ ἰδίᾳ 
καὶ δημοσίᾳ ἁμαρτανεῖν, καὶ οὐκ ἔστι νόμος ὅστις ἀπείρξει τούτον: 
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κεγνο ᾿γ Μνυ. Τυτγποῦ, {πὶ “ Δ Βουρῇ {18 18 ἀδβοσὶρ- 
εἶν οὗ (ἢ βἰδίθ οἵ ἃ πδὴ 1υ8ὲ αὐνδαηθὰ ἴο ἃ βεῆβ6 οὗ 
ἢ18 5η0] 688, (48 [ἢ 6 σοηηδχίοη, διρυπϑηῖ, δηὰ 
ἰογη18 1866. ῳ ΓΟΩΌΪΓΘ 10 ἴο Ρ6 υηἀογδίοοά,) γεῖ 1ἴ τηΔῪ 
06 αοοοφιπιοαάαίοὦ ἴο τ᾿ ϑίδῖα οὗ δΔῃ δἀἰνδηςοά (Ὠτγὶβ- 
(ἰδ ; βη66 816} ἃ τηϊχίυΓα οὗ ἱπιρογίδοιοη Μ1} νοῦ 
οἰοαᾶνα ἴο Ὠυμηδη Ὠδίιτο, [ἢδὺ (Π6Υ οἴζοη ἀο νῇδῖ (88 
ΘΠ Ὠ οηρα πη πα ἀἴβαρργονεβ οἵ," ““ἼΤἬΘΓΟ ἃΓα, ΠΝ - 
δνοῦ (6 4445) οὐδ ραγίβ οὗ (ῃ5 ἀἰβοιιβϑδίοῃ, νῃϊςὶ 
οδηηοί ἔδιγγ Ὀ6 Δρρ]6 ἃ ἴο 8ὴ δάνδηςθδα (ἘΠ γβέϊδῃ : 
δηἀ ὄνθῃ {Π|18 ρα858 06. σδῃ ΟὨΪΥ Ὀ6 ἰἢυ8 υϑ6α ὃν τοῦῷ 
Ο7 ἀαοοοπιπιοααἰϊοη.᾽ 

ΤΠΪ5 ἐγ ΠΥ οὗ Πυπίδη Ὠδίυγο 18 ψν6}] ἐγοαίθα οὗ ἴῃ 
Τςῖ. 4, 24. (εἰζεἀ ὈῪ ΠΟΡΡΟ δηἀ Ὀδδιι ὉΠ] ἀ6- 
Ρἰοϊοὰ ὃν Ευτρ. Ηες. δδ6. (εἰ6ἀ Ὀγ ὟΥ εἰ3.) ὁ δ᾽ οὐ 
θέλων τε καὶ θέλων οἴκτῳ κόρης τέμνει σιδήρῳ πνεύματος 
διαῤῥοὰς. Απά δϑεηθοα, Ηἰρροῖγι. 60Φ. Νο5 ἰοϑίοσς 
οἴῃηη68 ΠΟ 168, ἢος, ᾳυοά νοΐο, πια 10}|6. 
20. εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω, ὅζς. Βοροί φυοά ἀϊχογαὶ νϑγ. 

17. βε4 Δα Ια] πλοκὴν, ἐγὼ 18 βιιπηρίο, 868 ἀΐνοιβο. 
Ηοτο εοδβί αυἱ σοηβοηί ροοςδῖο, 86 ΠΟΏ οἵη 68 
Ῥᾶγίθββ, οι} }9 τηθηΐα ἀΐνογβιιπι αἰςίδηίΐδ : φυοά ὈὺυΪ- 
Ρδῃ) διρεῖ. (Οτοί.) 

41. εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον τῷ θέλοντι ---- παράκειται. 
Οη {6 σοηῃϑβίγυοίίοη δηα σοηβοαθθηΐς 86η56 οἔὗὨ (ἢ}15 
Ραβϑᾶρβα (ὐοιῃηπηθηΐδίογβ ἃγ6 οΐ ἃρτθεῖ. Ἐγαβϑιη8, 
(ὐδϑίε!!ο, Βοβ, δηα (άγρζον, δάορι τἢ6 (οἸ]ονίησ 
οσοηϑίγυςίίοη. Εἰὐρίσκω ἄρα κατὰ τὸν νόμον, ὅτι ἐμοὶ, τῷ 
θέλοντι ποιεῖν τὸ καλὸν, ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται, Δ88]ρὮ. 
Ἰη ἴο κατὰ (ἢ6 86η86 οὗ 26}, ὃν; δῃὰ ὈΥ νόμον (ῆδΥ 
υηἀοτγϑίδηά {Π6 [ν᾿ οὗ Μοβθ8. Ἑμοὶ {Π6Υ τεραγὰ 89 
δὴ Ατὶς ρ]θοηαϑη). (ὐδσρζΖον ἐπ η Κ8 (18 βθοηΐθησα 18 
ἴα ρεγογαΐίο οὗ νας 88 Ὀ6θη αἰβρυίοά ἔγομι νϑσ. 7. 
τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ νόμου. 

Βυΐ ϑυγοὶν τἰ6 6|}}0518 οὗ κατὰ (ψῇῆϊοἢ νγὰ8 ἢγϑβί 

Απὰ αἵ {π6 οηά οὗἉ ἔδε δαῖης Ὁπβρίεσ : ἀπλῶς τε ἀδύνατον καὶ πολλῆς 
εὐηθείας, ὅστις οἴεται, τῆς ἀνθρωπείας φύσεως ὁρμωμένης προθύμως 
τι πράξαι, ἀποτροπὴν τινα ἔχειν ἣ νόμων ἰσχύϊ ἣ ἄλλφ τῷ δεινῷ. 
Απεὶ οογίδι Υ ΠῸ ΟἿΘ δυὐὲῦ μοββδεϑϑϑὰ ἃ πο γῸ ἰητἰπιδία ἰκηονν οὗ 
τα πυϊηδη πεαᾶγί (ἤδη 18 στεαῖ Ηἰδιογίβῃ. : 
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ἀν ϑοα Ὀγ Οἴο}]1}8} ἰ5 ἢΘΓΘ νΟΡῪ Παγβῇ δηά νυἱοϊοηῖ; 
ἃΒιὰ τὸν νόμον αν] ΘΠ} ἀοροηᾶβ ὕροη εὑρίσκω. 
᾿ϑοηδ δηςδηΐ δηα τηοάδγῃ (ὐομηπηθηΐδίοῦβ (86 {Π|6 

ὃ νόμος, ἃ8 ἴῃ [6 ρῥγδοθαϊηρ 8θῃηίθηςο, (ἴο τηθ8ὴ [ἢΠ6 
ὃν) οὗ Μοβεϑβ; δηάᾶ, ἴῃ ογάθσ ἴο πηᾶκα ἃ 56η86, {Π6Ὺ 
ΒΌΡΡΙΥ κάλος ἔστι. Βυΐ {Π|8. 5668 00 ΔΙΌ ΓΑΓΥ. 

ον (ἢ6 δηξζοηΐ (οιητηδηίδίονϑ ΘΓ 5θηϑι0[6 οὗ 
{6 Αἰ ου] γ, δα, δἰἰγιδυκίηρ [ἢ τὸ ἴῃ 6 ΠΙΡὮΪΥ 6}}1Ρ- 
τ1ο8] ϑίγιυσίυτα οὗ [Π6 ϑδεῃίθηςθ, ἢδνα ρΡγοροβϑα νδγίοιβ 
τη 6 Ποα8, Βο6 δνθῇ ποῦ νἱοϊθηΐ ἤδη ([)6 ρτεςορά- 
ΠΙᾺ ΤΠ πγοϑί ργοῦδὈ]8 ομβ 18 ἴῃ. οὗ ΤὨΘοΡἢΥ]δοῖ, 

οιηθη., δ8ηἀ ἹΠπεοάογοί, ψἢο ἰᾶὰῪ ἀονῃ {Π6 ΤΟ] ]ον- 
Ἰὼ; ςοῃϑίτις!οη : εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον συναγοροῦντά 
μοι θέλοντι μὲν ποιεῖν τὸ καλόν, μὴ ποιοῦντι δέ, διότι ἐμοὶ 
παράκειται τὸ κακὸν, ἴ. 6. τὴν γνώσιν τοῦ καλοῦ ἐξ ἀρχῆς 
συγκαταβεβλήμένην ἔσχον" εὑρίσκω δὲ καὶ τὸν νόμον ---- 
μοι, φαυϊναϊοηΐ ἴο ἡ πράξις τοῦ κακοῦ οὐκ ἀμήρηται ὑπ᾽ 
ἐμοῦ. Νον ΟὨμγγβοβίοιῃ, ἴῃ ἰαγηρς ἀονῃ ἴῃς αῦονα 
λητογρτγοίδίίοη, δοκπον εαροβ {Π6 ΟὈΒΟΙΓΥ οὐ 16 
βϑηίθηςε; ἰδουρῇ, 1 {π|01, ἢ6 88 οὶ δνϊηςοα ἢ 8 
11.50.8] 5Κ1}} ἀπὰ Ἰυάσπιθηῖ ἴῃ [Π6 τοιονδὶ οὗ ᾿ξ. Ἐὸσ 
1πουρσἢ {Π|Ὸ 86η86 Ὀ6 ποῖ ΓπΠὰρροϑβίίθ, γαῖ 1[{ σδῃηηοί ὃὈ6 
οἰἸὀ 64 ἔτοιῃ [Π6 Ψψογά8 ΟἹ ΔΏΥ σοιγθοῖ. Ποση ηΘΌΓς1- 
οΑ] ργίηοῖρ]θ9. [1] δηὶ ποῖ πηϑίακεϑη, [ἢ 6 ργεοθάϊηρ 
Οοτηπημοηίδίοιβ να 4}1 εγγο ἴῃ ἰδηπογίηρ ἰΠδΐ τὸν 
νόμον τηυδί Ὀ6 6 [κ᾿ οὗ Μοβαβ; που ρῇ {πᾶΐ 18 ΔΓ 
ῥγείεγαδὶα ἰο [Π6 Ὠο(οἢ οἵ Κορρο, τῃαΐ 1ἴ 5ἰρηιῆθβ 
᾿ευΐπο ἰαιο ἐπ σοπεγαΐ; ΜΏΙΟἢ γι6 48 ἃ 86η86 Ὡοΐ 
νοΙῪ αἰβεγοηΐ τοτὰ οἡθ ἴο ὃ6 ἰοιυηά τη (ξουπηθηῖαβ. 
Βυΐ τῃπουρσὶν 1 Ιηἰτοάμοθ8 1688 οὗ δι: ΓΑ 61110818 
18 {86 ρτγεσδαϊηρ, γοῦ 11 ἐ068 ἴοο τημ!οἢ ν]οΪΘῃς6 ἴο 
46 ψογάβ (0 ὃδ6 διἰιη 64. 

Αἴἶοτν 4}}, (γα 18 ἢ ἰηἰογργρίδίοη ἰἢδὲ Ἰηνοἶν 8 
1.55 Αἰ συγ, οὐ ΟΥδΓβ ἃ τῇογα βαἰβίδοιοΥΥ 86η86 
τπ4η (6 οὔ ργοροβϑᾶ Ὀγ Β6ζΖα, Ῥιβοδῖοι, (ιγβ] 1118, 
Ὧε Πίου, δηὰ ατοίϊιιβ, δηὰ δαορίβθα Ὀγ ουἦν ΕὨρ] }8ἢ 
Τιδηβίδίοσϑ, δηα ταοϑί Το ργοίθγβ ἔῸΓ (ἢ 481 σβη- 
ἴυτν, 88 Ο] ἂπά Ἐοββθηϊη.; δηὰ ψ ἢ οἢ 18. ν ΣῪ 
ΔΤΓΘΘΔΡ 6 τὸ {Π6 σοπίεχί Ὀοίἢ οὗὁὨ ἴῃ6 ῥγθσβαϊηρ δῃά 
[οονίηρ νϑῦβθ8. Νον δοσογαϊηρ; ἴο {18 ἰῃ οΓργοία- 

ν 
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(ἰοη τὸν παν Ρ6 δκϑῃ [ογ τοῦτον : θυ. (παι 8 ηοΐ 6- 
ΟΟΒΒΔΓΥγ. 8 ΠΊΔΥ ΓΟΉΘΘΓ ᾿ἰ ἐς αν. Νόμος 15 ἴο 6 
υπάἀογβίοοά ἴῃ {Π6 ἰαχϑῦ 86η86 οἵ πογῆια, ἀϊοσίβ θη ; 8 
16 ΓῺ οὐ ἱΠΔρΡΡ] 1 ΟΔὉ]6 ἴο ἴΠ6 ἐνμιροέιι8 απὶπιὶ Ὠυμηδηΐ, 
(αηά, ἴῃ ἔδοΐ, θα ἴῃ {18 Β6η86 δὶ νϑσγ..98 ὃς 8, 2.,) 
8η4 80 δπηρογοα ἔτοπι 18 ΓΟΒϑι ὈΪδηςο ἰο (ἢς ,ῦγοῦς 
Ὀγ ψῆϊοἢ αν οχοιίθ δηᾶὰ ἱπ|ροὶ τθη [Ὁ βοίίοη. 
Νὸν {1118 ἐπιρθέειδ 18 ΠΡ με! 88 ἀσινὴς {πὰ ἀ15- 
οβἰ(ἰοῃ ἴο αν], ψἤθη (Π6 τοὐἐἑ 15 ἀἸδβροβϑα ἴο ἀο ρμοοά. 

πεῖς, {π6η; [Π6 86η86 866ΠΊ8 ἴο 6: “1 ΘΧΡΘΓΙΘΉΘΟ 
(Πϊ5 προ ἶβ6 οὗὅὨ σοΟΠΊΓΑΓΥ δοίίοη, {δαὶ ψ ἤθη 1 ψουἹά 
ἀο ροοά 6ν]} 8 δ ῃδηά, 18 γοδάυ, δῃηὰ θεβοίβ τη6." [1 
ΤΩΔΥῪ ὃς οὐδβεγναά, (ἢδι {Π6 ΓΟΡΘ. ΟΠ, ΟΓ Ρ]ΘοΠδ8π), οὗ 
ἐ κ 5 (Ἀγ Πᾶν Ὀοΐ ἰο {Π6 ατοοῖ δηά Ηρθθγον :ἀϊοιη. 
Βουρῇ, ἱπἀδοὰ, 10 15 ῥογῇδρβ πὸ ρ]βοηδβιῃ :᾿ ἔογ (Π6 

ἢγϑβί ἐμοὶ 18 τοαυϊγοα ὉΥ {Π6 θέλοντι, δηἀ [6 βεσοηά 
8 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο (ἢ6 8686. 

Φῷ, συνήδομαι γὰρ τῷ νόμω τοῦ Θεοῦ. ΤῊΪΒ 18 πιοδηΐ 
ἴο ϑυρσραβί (Π6 τβᾶϑοη ψῆν ἢ6 ψίβῃθβ ἴο 40 ροοά. 
(σι 1115.) Ὑλδΐῖ {Π6γῈ 18 1η 1Π6 υῃγαορθῃθγδίθ ρεῖ- 
80 ἴΠ6 ἱπηροίι5 780 αίογα τηθηςοηθά, 15 ργονϑα Ὁγ 
Ἔχρογίθηςθ. (Βοβθηιῃ.) 

Συνήδομαι βρη ῆ68, “1 δὶ) ἀο!ρσηϊοα νη," 1. 6. 
ΘΠ ΓΟ ρρτγον "ὶ {Π6 ν᾿, οἵ Οσοά. Τῇ βοηιϊπιθηΐ 
18 {Π6 88π16 85 {πὲ ἃ [1{π|6 θαἴογο, σύμφημι τῷ νόμῳ ὅτι 
καλὸς ἔστι, ΜὨΙΟὮ 15 (ἢ 8 ΠΠ᾿υϑίγαϊοα Ὀγ 1. ΟΠ γυβοβέ. 
401. (εἰτε4 ὃγ Ὑ εἴ8.) μὴ τούτοις θαῤῥεῖτε, μηδὲ ἀποδέ- 
'χεσθαι τὸν συνηδόμενον ὑμῖν καὶ θαυμάξοντα λόγον, μηδὲ 
τοὺς δεινοὺς ἐγκωμίαξδεν. Ἡδρτο, ατοίυ8 τοι γκ8, 6 
᾿ᾶνθ ἃ ΠηΘΙΟΠΟΠῚΥ ; 812ὴ06 ἴ0 ΔΡΡΓΟΥΘ 18 ρΓοροῦν ἴἢ6 
οἶος οὗ {Π6 ὠπαονδέαπαϊηρ ; ἰο ἀε! ρ ̓ν ἰη, τῃδὲ οΟΥἢ 6 
ἐεοαγέ. “Βιυΐ (448 6) πᾶπ|68 οὗὨ γοχὶπιαέε᾽ 677 :ςἐ5 
ἍΓΘ ΨΘΓῪ [γα Ό ΠΥ δϑουι θα ἰο (ἢ σαμδ66.» 

ΒΥ τὸν νόμον 18 πηρδηΐ, 85 (6 ἀτεοκ (οιημπηθηΐδίοῦς 
8Δη4 ΠΙΔΗΥ͂ ΠΠΟάΘΓ ΟΠ 68 βΡΡ0Οο86, (ἢ 6᾽ [,Ὧνν οὗ Μοβεβ 
ΟἿΪΥ ; θυ, δΔοοογάϊηρ, ἴο Κορρε; δὴν Ὠινίηθ 1, 85 
ορροββά ἰο (6 πογπιᾶ, Οὗ βίγοηρ' ᾿πιρυ}86 }ιι8ὲ Ὀαίογα 

πὶ Ατοίϊυδβ οοραΓο8 συνθέλω, ννῃΐο ἢ ΘΧργαββεθ ἴπ6 ΗδῦΌΣΟΥ ΠΝ, 
(ἴο ἰουε,} ἴκ Ὁευῖ. 18, 8ιῚι Ηδ παϊρθϊ αἰϑοὸ ἤᾶνα σοτηραγοὰ συνευδο- 
κέω, ὙϊΓἢ ἔγεαυξηιν ΟΟσΌΓΒ πῃ ἴΠ6΄ Νενν Ταβίδμγεηί. : 
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ἀεβογι θεά : ἀη4 τοῦ Θεοῦ 18 ἴ6Γ6 ΝΘΓῪ ργοροιΐυ δά αοᾶ, 
81η66 (6 Οἴ6Γ 15 (6 πορπια ἠμπιαηὶ. 
Μδοκηῖρι ψγ6}1 οὔβϑογνεϑ, [δὶ ““Υ ΔρΡΘδ] ηρ 80 

οἴϊεη ἴο ἰῃαι Δρργορδίίοη ψῇῃ!οἢ {16 Γοαβοὴ δηὰ σοη- 
βοίθῃςσο οἵ πηθη ρῖνα ἴο ἃ}} [6 ροοά δοίοηβ βδη)]οϊπϑά 
ὃὈγ [6 [,ν»ν οἵ (ἀὐοά, δῃά ἴο ἐπαΐ ἀἰϑαρρτγοθδαίίοη δηά 
ἢαίγθα ψ ἢ ]ς] ΔΓΘ ΓΑΙΒΘα 1 161 τη] η48 ὉΥ (6 δν]] 
8οΙΟη8 ΨΏΙοἢ 10 ἔογΌ148, (ἢ6 ΑΡροβίϊα Πᾶ5 οἰθαυν 
Θβίδ Ὁ 15Πῃ64 {Π6. ΠΟΙ 685 δηὰ ἘπτΉΠση ἐς οὗ τ6 1δνζν 
οἵ ἀοά.; 

2, κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον, “Ἰῃ. (Π6 ἸΏ Π6Γ τπηδη,ἢ 
1. 6. (ῃ6 »ιϊηά, ἴΠ6 ἸΠη γ΄ δηᾶ βθηϊθηΐς ρα οὗ πιδῃ. 
Νον [18 15 ἴο θ6 υηάογβίοοα ὉΥ ἃ τοίθγθησθ ἰο {ἢ8 
0668 οἵ {πϊηκΚίηρ δηηοηρὶ [ἢ 6 6 ν 158} ΓΠΘΟΙ οσ Δη8 ; 
{που {Π6 ἴθγα νὰ8 ποῖ ἀηκηοόνη ἰο (ἢ6 (ΘΠ }16 ρὲἢϊ- 
Ἰοβορῆθιβ. Τι8 οί Ῥἢ1]οΟ δηά Ρ]αῖο, δηά οἰ ϑιβ, 
ποῖ ΟἿΪΥ Πσομϑι 6 Γ πᾶ 88 σοῃβίβιησ οὗ Ὀοάν δηά 
800}, θυΐ (48 ατοῖ. 8875) ὈΥ ἃ ϑυπδοάοομα, ὈὉγ ψη ἢ 
[Π6 ἢδηη6 οὔ [ῃ6 ψΠ0]6 18 σίνθη ἴο 1ῃ6 ρατγί, 68}] ἢϊτὰ 
ὈΥ {Π6 πη οὗ {ἴδ ἰῃ δι, δηά οιαῦ βϑη. Απά {ἢ} 18 
ΒΘ6ΙῺ8 ἃ [ΔΓ ΙΏΟΓῈ Πσογθοῖ νον οὗ (ἢ6 δχργεβϑίοη 
{π8η (δὲ δΔἀορίεαἀ Ὀγ δεἢ]θύβηθσ, 0 ΒΌΡΡοΞβΘ68 ἰΐ ἴο 
θὲ υϑεα κατ᾽ ἐξοχὴν : ἔογ ἐΐλοπ ἰῃ6 ἔσω “ου]ά ἤδνα 

. Ὀ6Θἢ ΠΏ ΘΟΘΒΒΆΓΥ. 

ἈΞ 80 δαϊκυὶ ΕυθΌΘΗΙ, [0]. 10, 8. (εἰιοἀ ὈΥ Κορρβ.) Ουτι18 εἴ οδγοὸ 
νοϑιΐβ εϑί ΠΟπΊΪ ΐ8, δοὰ φρίγὶέμδ ἐπί ουὶοῦ ἤόηιο νοοαῖυγ. Απηὰ 80 Ρῇῃΐ]ο, 
Ρ. 438 Β. (εἰϊεαὰ Ὀγ σαγρζον.) ἐπὶ τῷ Νῴῷ, ὃς κυρίως Ανθρωπος ἐστιν 
ἐν ἀνθρώπῳ, κρείττων ἐν χείρονι. ΑΠά Ἰὴ δΔῃηοῖΠ εν  ρβββᾶρῈ οὗ ΡΙ1]0, 
(εἰῖρα ὑγ ατοῖ.) (8 18 Ἔχ μγεββεὰ Ὁζ τὸν ἡγεμόνα ἄνθρωπον. 

Ὁ αγρζον {πὴ Κ8 {πὶ ἀοοίτ πα ἀογίνεα ἔγοπλ ἴῃς ΡΙαιοηῖς βοῆοοὶ ; 
δηά νγ εἰβἰοἴα οἰΐαθ Βαν ΓᾺ] δχϑτη}}68 ἔγοπῃ (Π18 ρὨΔΟΒορθ Γ; 88 ἐδ 
ἘΘρΟδ]. 9. φαίη ἂν δεῖν ταῦτα πράττειν καὶ ταῦτα λέγειν; ὅθεν τοῦ 
ἔξω ἀνθρώπον ὁ ἐντὸς ἄνθρωπος ἔσται ἐγκρατέστατος. Ἦδξ 4Ἶ50 οἰζε8 
ῬΙοιίη. Επηρδά. 1, 1, 10. τοῦ ἔνδον ἀνθρώπον. ΛΑμὰ ὅ, !, 10. 
οἷον λέγει Πλατὼν τὸν εἴσω ἄνθρωπον. Βιυῖ [Π6 οχργεθϑίοη Πδὰ 
Ὀδθη δεΐοτγα υϑεὰ 'ἰπ ἴῃε ῬυΓπαρόγεδη ΡΠ ΟϑΟΡργ. (ὅθε ΗΪϊογοοὶ. 
εἰϊοὰ ὈὉγ τοὶ.) Νδγ ἰϊ ᾿ιδὰ μαβϑϑεὰ Ἔνεὴ ἴο ἴῃε οοῖίβ. ΤὭυβ Ρ]δυ- 
ἴυβ (εἰϊεὰ Ὁγ ατοῖ,) βρβακβ οὔ ἴΠ6 δαϊμέφηι ἑπίοτὶοτὶβ ἀοπιὶπε. ΝΟΥΣ 
οδῃ 1 (ἢ ἰδὲ ῬΏΪο Ὀογγοννοὰ ἰξ οὗ Ρ]αῖο. Ηδ γαῖδεῦ βθϑη}ϑ ἴο 
ἢανα ἀογῖνεα ἰἰ ἔγοπι ἴΠ6 τοτε δηϊθηὶ ΓΤ ΠΘΟΪΟΡῪ οὗὨ 8 Οὐ ἢ σΟὈΠΓΥ- 
ΙΏΘη, νεβίϊρεβ οὗ τῆ οι ἃγα ἑου πα ἴῃ Φόβερῆι8 δηὰ ἴπε ΒαὈθἰ ἶοαὶ 
υΓ γα, Δα 4180 ἰῃ (πε Ερίδι]ε8 οὐ Ῥεΐῖθνσ, 858 νγὲ]}] 86. ἴῃ (ἢοϑβα οὔ ΟΣ 
Αροβῖίϊο. 
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48. βλέτω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μους (δΔυ- 
Βδδπ| δῇεγί, σι 810] πηϑίυπὶ δα]αοθαῖ, ἤθρ6 αυοά 
Α11118 810 1.0.8 οἵ ἱπὴρυ}}81.5 1 ΠΊΘΙῚ ὈΓῚ8 8118, ὈΓΕΘΙΘΓ 
1Ππ]πὶ ᾿πηρυΪβιπὶ οἵ 1.8811πὶ τη ἢ (18, 401 ΠΡ 58} πηθῆ- 
(15 ῬΓΙΌΓΒΙΙΒ δΔανεγβδίογ, οἱ 1η ποηίγαε πὶ) νϑγ  Γ. 
((γ} 118.) 

ΤῊΘ 86η86 ΠΔΥ ὃ6 ἰἢπ5 ΟΧρτγοβδδά : “" Βιιῖ 1 566 δῃ- 
οἴπον ἀἰϊοέαηιδη, πογπῖα, ἰταρυ]β6, ᾿ἱηογθηΐ δηὰ δοῦηρ 
ἴη [Π6 πιο οΓ8 οὗ πὴ ν θοάᾶν, ψασγιηρ ἀραϊηδί {Π6 ᾿δτν 
οὔ τὰν πηὶπ .᾽ ΤὍΠα οἐὐλο)" αι, ὈΥ σαἰδο ΓΘ8.8, ΤΠ ΘΔ ἢΒ 
ἀπ αἀἰοίδιηθῃ, ΟΥἩ φξέγσηρ ἱπιρεῖϑε οἵ 810 δοαϊδα ἴῃ (Π6 
βϑηβιιαὶ ραγί οὗ πιδη ; δηά 11 18 80 Ἷδ]] δᾶ, ΓΠοορἢνΪ. 
οὔϑογνο3, (Ρ. 69. 5. [.) διὰ τὸ πείθεσθαι αὐτῇ τοὺς ἀπα- 
τομένους, καὶ φοβεῖσθαι ἀφεῖναι αὐτὴν, ὡς νόμον τινα 
ἀπαράβατον. [11 15 Μ6]] τειηάγκΚοα Ὀγ Ηδτάγν, ἰπαῖ {δ 8 
σαϊδο Γοϑί5 15 οἰαραηΐ, βίησο, ἔξκο ἃ ἴδνν, 11 ἀτγορϑῖεβ 
δη σοπ!ροΪβ ἰο οὈϑα!θῆσο, {που σι ἢοΐ Θη 16 ἀ ἴο 1. 
ΤῊ18 νόμος ἐν τοῖς μέλεσι 15 6ἰβετνῃογο σα] ] θα (ἢ νόμος ἐν 
τῇ σαρκὶ, {πε θέλημα τῆς σαρκὸς, ἀῃη φρόνημα τῆς σαρ- 
κος. Τῆδ ορροβί[6 [5 σαἸ]6 εἴ, ἴῃ 8, ὁ. {Π6 νόμος τοῦ 
πνεύματος. 

Βλέπω, {πκ6 εὑρίσκω αἴ νεῖ. 4]. 5Ιρη1ῆεβ 7 676- 
γίθη06. 

Ιη ἀντιστρατ. δΔῃηά αἰχμαλωτ. ψα Πᾶνα τηρίδρῆοτβ 
ἀογινοα ἔγοπὶ πλ} ΠΑ ΓῪ ΑΠΆΙΓΒ; {Π|Κ ὀψώνιον δὲ οἢ. 23. 
ηὦ πιπράσκειν δΐ ΝΘΟΓ. 14. Βᾳ|ρτᾶ. ΚΟρΡδ ὡοπιραγεβ 
δίῃ) ΡΠ ς. ἀρ. Ἐρίοϊ. ἄλογος ὄρεξις τὸν λόγον κινήσασα 
(τοῦτ᾽ ἔστιν ἡμὰς τοῦ κατ᾽ αὐτὸν οὐσιουμένους) καὶ αἰχμα- 
λωτὸν λαβοῦσα. 

᾿ Ὁγοείαβ, ἴοο, οἰΐο8. ἔγτοπι Ῥογρῆυσγυ ἄς Αθϑίϊη. νό- 
μου τοῦ νοὸς. Ηδξδ 4180 αιιοίεβ (48 ΙΔΠΥ Οἰἶοτβ ἢᾶνθ 
ἀἄοῃθ) {πΠ6 θοδαι 0] ρᾶβθαρα οὗ Χδη. Ογτγορ. ὅ, 1, 
41. δύό σαφῶς ἔχω ψυχὰς, ζς. ΠΏ ἩΠΙΟΝ τῇ θ6 
σΟΠΙΡΑΙΘα ἃ ρᾶβϑᾶρα οὗ Ρ]αΐο εἰϊεὰ ὈγῪ Οδππθγδαγὰβ 
Δ δοδηριάογ; ἴο ψῆϊοἢ 1 δα [1}Ό4η. Οτγ. 849 8. 
δύο γὰρ ἔχω ψυχὰς" τὴν μὲν τοῦ τρόπου (561). μισανθ.) 
τὴν δὲ ὅλην ᾿Αλκιβιάνου, καὶ τοῦ κακοῦ. Απὰ τ{ῃδη, (υϑίπρ' 
ἃ τη Π ΑΥῪ τηοίδρῃοτγ, ᾿ἰΚκ οὐγ Αροβί!6,) 6 δήάϑ : 
ἐξανδραποδίδομαι καὶ παραδίδωμι δέσμιον ἐμαυτὸν. ΤὮΘ 
βίγυ σρ] 65 Ὀδίψγαθη (6 ροοί 8δηά (Π6 δά ργίης!ρ 68 οὗ 
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116 τὴ ἃγὰ 80] ἀερίοιο ἃ ὃν Επτγρ. Μοά., 68ρ6- 
οἶα! 1046 ἃ. 7. μανθάνω μὲν οἷα τολμήσω κακὰ, 
Θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων. Αηὰ 1094. 
μὴ δῆτα, θυμὲ σὺ γ᾽ ἐργάσῃ τάδε. 866 4130 Νοορθτοη 
Μεα. εἰϊοἃ Ὀγ Εἰβηθγ. 

24, Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος, ἃς. ΤῈ 15 βίγδηρα 
(Πδἰ 80 τήν (ὐοπγητηθηίδίοιβ, δηἀ Ἄνθη (6 δ] ρἢι- 
δηθὰ Ὦγ. Ῥαΐθυ, βῃοι!ά υπάοτγϑίδηἀ {ἢ18 48 βροκϑθῃ 
Ὀγ (Π6 ΑΡοβέ16 ἴῃ λὲδ οευπ ροῦδοῆ. 1 οδῃηῃοί, ᾿ον- 
ανοῦ, 4586ηΐ ἴο [Πο86 νῇῆο (45 Μτ. δἷαάα δηά Ἐοβθῃ.) 
ΠΠπλῖῖ (ἢ 6 ρυγροβα οὔ {Π6 ψογάβ ἰο [ἢ6 [ν᾽ οὗ Μοβαβ. 
1 15 αι! }Υ ἴγυα οὐ ΔῺΥ οἵποσ ἰὰνν οἵ ψόοῦκβ. Απά 
(18 18 βίθογίηρ {ῆ6 τηϊἀἀ]6 δηὰ οὐ βδΐδ σουγϑθθ' 
διηϊαβί {πῃ 6 σοΠίγα ΘΙ 168 ΟΥ̓ αγγὶηρ Ἰηἰογργοίδίοη, 
δηά, 1 τπυϑὺ δήά, 18 ϑαῃοι(ἰοηθαὰ ὈΥ {6 διςποῦν οὗ 
ΟὨτγγϑβοβίοπι δηὰ ἴῃ ἀτοακ (οιηπηθηϊδίοῦβ ; 80 'ΓΠ6- 
ορἢγίδοϊ, ψἤο οὔβοιναβ: “ΓΘ πδίυναὶ ἰὰνν ἀϊὰ ποῖ 
βυίῆοο, [πΠ6 ψγιτς6ῃ ἰανν ννἃ8 ποί βίγοηρ δῃοιρῇ ; δυΐ 
{86 ΓΥΓΔΠΏΥ Οὗ 51η ἰοἱ]6α [Π6πὶ Ὀο ἢ." 

ΤῊῖ8 οσοίαπιαξίοπ (ςα}16 ὈγῚ Οτοῖ. ὁ ταλανισμὸς) 
[8 σγοδί ρδίϊοβ, δηα 15 βιι 14 0]6 το (ἢ6 σπαγαςίογ 
Δϑϑιπηεα. εἰβίθιῃ σοιραγοθ Ἰπθορῆγ. Πᾶγ. 8. 
σκελτιάξει λέγων, δυστυχὴς Κάσανδρος" ὦ ταλαίπορος. 
ΡΙ]δίο, Ρ. 80. ταλαίπωρος ἄρα σύγε ἄνθρωπος εἶ, καὶ 
οὐδὲ ᾿Αθηναῖος. . 
ΤΠ Ψογάϑ τίς με ῥύσεται, ὅζο. ΘΧΡΓΟΒ85 8 ΔΗΧΣΙΟΙΒ 

ἀδβίγε ἴογ ἀδἰινογδῆσθ ἴσο 80 ψγείοποα 84. ϑἰδῖδ. 
ΤΠΟΘορ νυ ]δοι ΒΚ Π ΠΥ Ἰηἰγοάμςθ8 ἤθη ἢ, “ ψ αΐ 
ὮΟΡΘ 15 ἴθγα οἵ βαἰ νδίϊοῃ." 

24. ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου͵ Οη (6 ἰη- 
ἐογρσοίδίϊοη οὗ {818 ρῆγδβε, σώμ. τ. θ. τ. (οτητηθηίδ- 
ΤΟΓΒ 86 ποῖ δρτοβά ; δηά, οἵ οουζγβθ, ἀἰ Ἐξ δοσογαϊηρ 
ἰο {πεῖν νον οὗἁἨὨ {Π6 ρόγϑοη ΒῸρροϑβϑα ἰο "6 βρϑακίηρ. 
Νον (6 ψογάβ γα βϑ:ιβοθρῇ 6 οὗὨ πῆοσγὸ [ἤδη ΟὯ6 
86η,86 ; Δη4, σοῃβίογηρ {Π6 ραΐίῃοβ οὗ [ἢ 6 ψ ἢ016 ρ88- 
8896, (ΘΓ οδὴ 6 πὸ ἀουδί Ὀυΐ {πΠδῖ {ΠΕΥ 8Γ6 ῥγδρ- 
Ὠδηΐ ψ 1} πιοδηϊηρ. [{Πογοίογα ]θαβί οὗ 41} ἄρρτονς 
οὗ {πὰ ᾿πιογργοίδιοη οἵ (γα 8, Ν ογβῖ., δοῃοοίίρσθῃ, 
Κορρο, δηά Ἠδγάν, ψῇῆο τοραγά {Π6 δχργθββϑίοῃ ἃ8 δῇ . 
Ηδῦτον ρῥ]θοπδϑιη, ᾿ρ᾿ γἱηρ ΩῸ πΊοῦο (ῃδη ἄἀεαέῆ. 
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ϑομοοίίρσοη, ἰηἀδοά, οἰΐ68 ὨμΠΊΘΓΟὰ 8 ΘΧΔΙρ[68 οἵ {1115 
ῬΙθοηδβη, θυ. ΟὨΪΥ ἴτοπι ἰΠ6 ΒΔΌὈΙηοαὶ υγίοτβ, δηά 
ΠΟΏ6 αυϊΐα ἀρροϑβίία ἴο {Π6 ργεβθηΐ σδᾶ86. Οἰδεγβ ἰῃ- 
ἰογρσοῖ : 118 ὈοαῪ οὗ ἀθραί, {ῃ185 ἀθδαίῃ οὗ (ἢ 
Ὀοαγ :᾿ ὈΥ ΨὨΙΟἢ βοιηθ (48 [γ. Ῥα]6γ) υπήογβίαπα ἃ 
βίαίϊα ἰϑραάιηρς ἴο 8ηἀ δι άϊηρ ἴῃ τῆ 6 βοοοῃα ἀδδίῃ. Βιι 
{π6 ἀψρογϑαίομ 15 ΝΟΥΥ ᾿ιαιϑῇ, δηὰ {Π6 86η86 7οχοεά, 
αἱ ηἰηιῖβ δα δ. δοιμοίθιηρ πΙΟΓῈ 866 18 γϑαυϊγοα 
γ (Π6 σοῃίοχί, δΔηα βοορα οἵ {Π|8 ρᾶ888 06; δηὰ {ῃ6 

{Γὰ6 86η86 18 ([ ἢᾶνα πο ἀοιδι) [Πδὲ ργορουηαδα ΟΥ̓ 
ΟὨΒτγγϑβοβίοιῃ δηὰ {6 δηϊίεοῖ αγοοκ (οιηπιρηίδίογϑβ, 
δηά δἀορίο ὕγ Εταβδίηυβ, Οτοῖϊ8, βοβθηπι., δηά 
ΙἸΏΔΩΥ πηοάδγῃ [ηἰουργοίοσβ, ψο ἀκα τοῦ θανάτου 
ἴον θανατικοῦ, θανατηφοροῦ," τοῦ θανάτῳ ὑποκειμένου, 
εὐἠϊοὶ συ δ)θοίς τι ἐο ἐδὲδ ἀδαίς απὰ δχέγοηιο πιίσοῦν ἢ" 
ΟΓ, ἃ8 Ἦ᾿ εἰβίε! ἢ ψν6}} Ἔχρ ἀΐῃ8 10, ““σοΓρΡα8 τηογίὶ δά- 
ἀϊοϊιη δὲ οθποχί πὶ ργορίοῦ ραοσαί ;᾿" ταίθγγιηρ ἴο 
Εχοά. 10, 17. ΙοοΚα Ψ6}} ραγαρῆγαβαβ 10: “γαῖ 
8[.4}} δ: ηπάθγ {δι ΤΥ σᾶγηδὶ ἀρροί![68, (ἢ 80 οἴἶδθῃ 
Δ Κ6 116 [4}} ἰπηίο 81η, 8}}4}} ποῖ Ὀτίης ἀδδίἢ ὕροη 
τη6, ΨΜ ΏςοΪ. 15 ἀναγάθα τὴ6 ΌΥ ἰῃ6 αν Ὁ" Απά Ἐο- 
Βθιηη. 18: “0 Ψ1}} παραγ βίγοηρίῃ, {πὶ ΤΥ 
ΠΟΘΙ ΘΓΒ ΠΠΔΥ Ὠοΐ 6 σοιῃρο θα ἴο βθῦνα 5:0, δηά 
{Πογθίογα τη ρυ]Βῃμηοηΐ δ᾿ 

ΑΒ ἴο {π6 ορίπίοη βηΐογίαηρα ΌΥ βοῖηθ (ομπηηθη- 
ἰδίοτβ, (48 ϑοαάσιαρε,) ἰ(ῃ4ἰ Ῥαὺ] ἤθγα 410 465 ἰο (Π6 
ἢοτγΡΙ 6 ρυπιϑῃπηθηΐ οὗ δηςθηΐ {1π|68 Δἀνοτγίαα ἴο ὮὉΥῪ 
γίγ. ΖἘη. 8, 488---88., οἵ [Δϑἰδηίηρ ἃ Πἰνίηρ ον ἴο 
ἃ ἀδαα οη6, ἴ οΔη πα ἢο στοιιηά ἔογ ἰ. [Ι͂ὴ των Αἄ- 
νοβα 18, ἰπάθ6 4, 1 ἢἥπά ηἠοϊοὰ ἄονῃ ἰἢ6 ἐο!] ονησς 
οὐυτίουβ ρᾶδβϑᾶρε οἵ Μαῦ. Απί. 1. 4, 41. ψυχάριον εἶ, 
βάσταξον νεκρὸν. Βιιϊὶ [πδ΄ ΟὨΪΥ αἰξμαάε5 ἴο ἡ ω ΔΌονΘ 
ουϑίοῃ. : 

ἘΞ Οτοίϊ8 ΟΌδογνοβ τῃαἴ ρεηϊίνεβ, ἰη ἴη6 Ηεῦτον δηά Ἠοἰδηϊδεϊς 
ὙΥΓΙΟΓΒ, ΔΓ οἴδῃ ρυϊ (49 Πεγ6) Ὁ δά ]δοῖϊνοβ : δηὰ ἢθ δὰ 8 ἰῃδῖ {18 
δοάν 9Γ ἀεαιἧ, το ογ8 ἃ τζϑῃ πιἰβεγαῦα, Ὀεοδιιθα τ ἷβ [ὴ6 δεαέ οὗ 
τἷεε. 
1 1 ἰδ ν͵ὸ}} σειηδγκοὰ Ὁγ ὙΠοορὨγ]δοὶ : ̓Επειδὴ γὰρ παθητὸν 

ἐγένετο ἐκ τῆς παραβάσεως, καὶ εὐεπιχείρητον λοιπὸν τῇ ἁμαρτίᾳ 
κατέστη. : 



ΒΟΜΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΥἹἱ]. 6009 

ΓΠΘΟΡΆΥ]δςο δανογίβ ἰο {Π6 αἸ ΒΟΥ ργοροβοα ὈῪ 
ΒοΙη6, τοήψ, βίποθ {π6 θοάν ἢὰ8 Ὀδθθὴ :ηδάβ 80 οὗ- 
ποχίοι8 ἰο 5, ἰἢοβθ ψῆο βἰπηθα Ὀρίοσγο (6 {1π|6 οἵ 
ΟΠ 8 ψογα ρυηβῃοα ἢ ΤῊΙΒ 6 ψ6}} βοῖνε, 88 [οἱ- 
Ιονϑ: Βοοδυβα ΠοῪ ψ γα οοιμημδηαθα ἴο 60 βοὴ 
{πϊηρ8 88, {που ρὴ ὑπάοσ ἴΠ6 ρον ογ οἵ 810, [6 Ὺ Ψ6ΓΘ 
αδίο ἰο ροιΐογῃ. 

25. εὐχαριστῶ τῷ Θεώ διὰ Ἰησοῦ Χ. τ. Κὶ. ἡ. 1 δηὶ 
ΒΌΆΓΡΓΙΘΕα τΠδΐ 80 ἸηΔηΥ διηϊπθηΐ (γι τἰς5 βῃου ἃ να 
Θϑροιιβθά, 848 {π6 ἰγτὰθ γοδήϊηρ, ἰμδὺ οἵ βοῆθ ἵψο 
ΟΓ ἴ1ῃτο6 ΜΑΝ., τἸηοϊαάίηρ [6 Ψ Ϊρ., δῃὰ ἃ νϑῦὺ ἔδνν 
ἘΔ ΟΓΒ ; ν]Ζ. χάρις τοῦ Θεοῦ. 1 18 σοῃίΓΑΓΥ [0 ΘνΘΥ 
ΡΓΏΟΙΡΙ6 οὗ δουηὰ οὐ ἰοῖδπι ἴο δάορί {Π6 Θα5816 ᾿ὐμ 
Ἰηρ, Ἔχοορί ὑπὰθγ σογία!η ΟἰΓοιβίδης68 ; δηα {ἢ15 
18 ἢοῦ Οοη6 οὗ Ποῖ. 45 ἴο Μῖν. [ οοΪκο᾽ 5 οὈ] οι οἢ5, 
(Π6Υ ἀνθ πο ἔοι δἱ 4]|}1.{. Τῆθγ ἃΓῈ πΊΔῺΥ μᾶ588 068 
1ὴ ΟἿΓ ΑΡοϑβί16 848 δἰ] ρίϊς 8] ἃ8 1185: δα τπουρῇ 16 
ἀϊβδγθησα ἴῃ γαβροοῖ οὗ 86η56 ργοαυςσρα ὃὈγ (ἢ δάορ- 
κίοῃ οἵ (ἢ 6 τοδάϊηρ ἴῃ 4υθβθοη 18 ποίῃίηρ, ναΐ, ἔον 
1Π6 38Κ6 οὗ σοῃβἰβίθηου, Ψ6 πγιιϑῖ βιιρροτῖ δυσἢ ἃ ΟὨΘ 
88 18 πηοϑί ἀρτθθαῦ 6 (0 ΟΥ̓ σ4] ΡΓΙΠΟΙΡ]68. 

ΤἼδ 86η86 οὗ [86 ψΠΟΪ6 ρᾶββᾶρα Ψ|} 6,1 (Πϊηκ, 
οἰδαγθα δγ σοηϑιἤθγίηρ' ἰῃ6 ψογαβ (ἢ Ὁ ! 8 δηὰ 
Ἐοβθηπ.) 85 ρδγϑηϊῃοίοδι, δηὰ ρτγοσθοάϊηρ ἴτοῖη 
Ῥϑι] λὲπιβοὶ ἴὴ Ὦ18 οὐ ἢ ΡΟΓΒΟΉ, δηα 88 σοῃίδι ηἱηρ᾽ ἃἢ 
ΘΧΟΪδπηδίοη οὗ ργαΐβθ δ γθοορῃ διηρ [ἢ «6508 {86 
ΔΌΓΠΟΓ δηά ἰουπάδγ οἵὗἨ οὐἦγ ἀδ᾽ναγηοα τοι βίη. 
Ομ γγυβοβίοιῃ δηᾶὰ {Π6 δηζθηΐ ατγοοὶς (ὐοιηιηθδηίδίοιϑ 
βίη Ὁ]6 οί δ {π6 δἰ ρ515; ΠΟΡ Ὡθθά δὴγ. Αἀπά 
1{{τῆ6 νογά8 ἐυχαριστώ, ὅτε. Ὀ6 σοηδιάογοιί ἃ8. ρᾶγθη- 
{Παι1ς 4], ([ἢ6 ἄρα οὖν }υϑὲ αἴτογ Ψ1} Δ γα ὈΪν οοπηδοῖ 
τ τἢ6 ργθοθάϊησ. Τἤυ8, ἴοο, ([ἢ6 ψοΓα8 ἄρα οὖν, 
ὅζο. ψ1}} 6 βροκθϑῇ, 85 ΜῈ}} δὲ δί νϑσ. 14.. ἴη [6 }67- 
δΟΉ 6 οἰναγδοίογ: 1 ἀββθηΐ ἴοο ἴὸ Εἰ ῃθβι] απ Κο- 
86ηΠ). [δ΄ [18 Οἤδηρθα οὗὨ ρΘΊΒΟΠ8 βεθη8 1η6ἰοδίαι 
ΌὈΥ αὐτὸς ἔγω, ὨΙΟἢ 15 ΠΙΡΏΓΥ οχρίδιηθα ὮὈγ Οτοίυ8, 
Ηκτάν, ΠΟΥ, ἀπά οἴΐθγβ, “1 (Π6 ρϑῦβοῃ Ὀδίογα 
ροΚθη οὗ" Απά δπεῖεὶ τπηιβί τοίογ {Π6 γϑδάδθγ (ο 
{Π|6 τηδϑίο εν ποΐθ, ΟΥ σΤαῖθΓ αἰββουίαῖίοη, οἵ Ὑ᾽ ἢ10- 
Ὁ... οὐ [ἢ 5υδ]οοὶ οὗ {Π18 μετασχηματισμὸς. 

ΨΟΙΟΨ. ἐπ 



6010 ΚΟΜΑΝϑ, ΟΗΔΡ. Υἴϊ. ΥὙ11. 

ῷδ. ἄρα οὖν αὐτὸς ἐγὼ. Τι ἴβ ἰῃ ναΐη ἔογς Μεαοκηϊρῆς 
ἴο ὑγρο (μδι [8686 ψογαβ βῃου]α 6 ἰβδίκθη ᾿πίογσορδ- 
νου ; ν οΒ νου] θ6 σΟΠΙΓΘΆΓΥ ἴο ἴΠ6 Βρ:1 οἵἉἨ τῇδ 
Ῥαϑβθᾶζθ, ἴο ψῇοβα 86η86 (6 ]Ι)οοίοΓ᾽ Β ἰΓϑηβϑίδιοη 
ἄοοβ εν ἀβηΐ νϊοἰθηςθ. Μγ, 5] ἰγυγ τοπιΆγΚ8, 
(η΄ 1Π686 ρδγί91]68 ἅγθ ὩΘΝΟΣ υδοᾶ ἱπιοιγοραῦνο! Υ 
ΌΥ οὖ Αροϑβίῖϊθ. Τῇ Ὀεβϑιὲ (οπιιηοηξδίοιβ τηϊΐ6 ἱπ 
τοίεγγιηρ ἴδ ἴο {Π 6 ψο]6 οἵ {πῸ ργεσοδάϊηρ ἀἰδουϑ- 
δίοῃ ; 4. ἅ. “Τα σοπο]ιβίοη,"  Πογοίογο, οὗ [Π6 σοὶ δ 
δι δ]εςί 18, (ῃι 1 16 βαᾶη6 ρεγβοῃ Ὀείογθ βροόοκθϑῆ οὗ, 
116 ερο," ἄς. Δηάᾶ ἴιθγα 1 18 }81}}γ ορβογνοὰ ΒΥ 
Με. δ[δάς, (Πα “16 Αροβεῖβ, (βουρῇ 561} 88})6ςὲ ἴο 
{16 ᾿ΠΗΓΠ}} {168 οὗὁἨ Ὠυμηδη ἡδίυγο, σου ]α ποῖ γεργοβοηΐξ 
ὨΙ861 88 1Π6 σέαυα οὗ σατηδὶ δρροίθ δηὰ 581} ; 
ΒίΠ06 βοἢ 8. ταργοβοηίδίίοη οι! Ὀ6 υπηίγιιθ ἴῃ 
Ροίπι οἵ δοΐ, ἀηαὰ ᾿ΠΟΙΥ τ ηϑυ!ς40 16 το (ἢ6 οοηΐγεαδὲ 
ψΠΙοἢ 848 Ὀδθη ρτγουϊουβὶν ἄγαν Ὀεΐναοη ἴῃ (Ἢ γ5- 
εἰδὴ δηα {Π6 Ὀθ]ιανογ.᾿ 866 νοσγ. 1ὅ. 

ΟΥ̓ (Πα γεϑβί οὔ [π6 ἰθγπὴβ ἤθγα οσουγγηρ, 0 οχρίδ- 
Βδ[ΊΟη π66α ὃ6 σίνθοη, 5:η66 (ΠΟῪ 8Γ6 βυ 1 ἸΘῪ ΟἾΘΆΓ 
ἔτουῦη ννἢδί [88 θθδη Ὀδίοσγε βαϊή. 

Με. Τυγηογ {ΠῚ} Κ8 “ (ῃ6 ΑΡροβι]6 18 16« (ο ᾿Ἰῃίγοάυςθ 
ὙΠδὶ ἢ6 ΒΔΥΒ ἴῃ {π6 ᾿δίίθγ οἰδιιβ οὗ [818 νϑῦβθ, ἢ 
ΟΥΟΓ ἴο σοηίΓαϑί [6 βίδίβ οἵ ἴῃς ρογβοὴ ἰἢυ8 ἀε- 
ϑογ θα ψἢ (ἢ6 σοπα!οη οὗὨ {Π6 ἰστὰα (Ἰ νἰβιίδη, 46. 
᾿νεγοα ἔγοιῃ (ἢς6 ἀοιηϊπίοη οὗ βίῃ, 88 1υϑισαιθα ἴῃ 
[Π6 Ὀαρ!ηηϊηρ οὗ (Π6 ποχί σδμαρίοσ.᾽"» 

ΓΟΗΑΡΟΥΠΙ. 

Ον [8 σοπίοηϊβ οὗ {18 ὨΙρΉΪΥ ἱπιροσίδηϊ οἢδρίαγ 
{π6 (Ο]]οσίηρ Ρίδη 18 ἰδἱά ἐρλοὶ ΒΥ (λγρζον. ΚΤὰ 
[Π6 ἤγβί ϑἰθνθῃ ὑθΊβθ8 Ἔγε ἀθβογιρθά (ῃ6 ὨΒΡΡΙΏ 655 
δηα ργίνιὶορεβ οὗ [δ 1υβι1Η64, νης ἢ ὅγο, 1. Εθοοη- 
οἰ ΠΙδίοη ἢ Οοά, δηά, Ὀγ {μαὶ πἸθδηβ, ᾿ρογαῖῖομ 
ἔγτουπι (86 οὐτβε οὗ [ἢ6 ἷδν7ν δηα ἔγοπι {Π6 ρυηῃίδητηαπε 
οἵ 5η ; νϑσ. 1--8. ᾧ. πιοη ψ ἢ ΟΠ γίβι. 8. Γπἀ πο] Ὡρ; 
οὔ 6 ΗοΙγ δριγι; νοῦ. 90,11. ὙΒθὴ ΦΌ]]ον 5.8 ἔτο- 

Ἐ δὸὺ Οτγε]]αβ νγ 61} οὔβοσγνϑ : ““Ηἴϊς δοροϊασίί ἰοῖα (γαοϊβδο 
ἀς βίαϊυ. ποίησαι δι ἰθρὲ οοηϑε ΟΓΌ ΓΕ." : 
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ἔοἸα οχβογίδίιοη : 1. Τηδὶ {π6 ἐδ μέ Βουϊὰ ᾶκο. 
ἃ ΓΙΡἢϊ 886 οὗ [686 ργίν!] 68; νοῦ. 19---1 7. 2, Τηδί 
{Π6Ὺ δῃουὶ ρα  θΏΓ}ν Ὀθᾶγ οἰ 168, 80 ἃ8 Ἔνθ ἴο 
σ}οσγ ἴῃ (Ὠθτῃ ; γογ. 18. ἤη.᾽ 

“«[ΪἋη (215 Ἑδαρίοε (τῶν 8 Ὠγ. Μδοκηϊρῃῦ) τῇ 
ΑΡοβίῖο, ψ τ σγραΐ ἔδο ρ δηὰ ΘΠοΙΡῪ, ἀἰβρίανβ [ἢ 6 
ὭΔΩΥ πιοίϊνο8 ψἤοἢ τἢ6 ἀοοίγπηε8 οὗ ἢ (ἀοβρεϊ, 
Θχρ]αϊηθα ἴῃ {6 ργθοθαϊηρ ομδαρίθγ, βυρίοϑὶ ἔογ δο- 
βασὶηρ Ὀοΐῃ {(Π6 υπαἀδεϑίδηηρ αηὰ ἰἢ6 αἰβδβοιοηβ οὗ 
Ραίτονοῦϑ ἴο ἃ σοη(ῃποὰ ρΡιΓβυ οὗ ΒΟ] 685." 
Οἱ (Πο σοηπθοίίοη οὗ [ἢϊ8 νεγβα ψ Εἰ} {Π6 ργθοραϊηρ 

Οοιμμηρηϊδίοιβ δα ποῖ αὐ ἃρτοθά. 1])οάἀατι ἄρα 
(π|0 Κ8 “ΤΠΘ6Γ6 15 ποῖ ἴὴ τῃΠ6 ποῖα οἵ ἢ6 Νεν Ταϑβία- 
Τηρηΐ ἃ ΤΏΟΓΘ ΠΠΠΔΡΩΥ αἰν͵βίοη ὑδύνθθῃ ἵννο ομδρίθιβ 
{8ηὴ ψῆδί ἢ88 ὈδΘΘὴ ᾿'Ὡ846 ἤἰθγθ, Ὠοῦ ΟὨΪΥ η΄ {ἢ6 
τοὶ ἀ8ὲ οἵ δὴ διρυμπϑηΐ, υυὐ ὄνθη οὗ ἃ 8βθηΐθῃςϑ :᾽" δηά 
ἢ 80 ΟἸοβε ὶγ σοῃῃθοίϑ [ἢ6 ἰ48 νϑῦβα οἵ {πΠ6 ργθοβθαϊηρ 
ψΉἢ [ῃ6 ἢγχθί νϑῦβ6 οὐ 118 οῃαρίθι, ταὶ ἢ6 ἢδ5, ἃ5 (ζ΄ 
ψογο, τιριϊθά Ὀοῦμ ἰ0 οη6; Γθπάριϊηρ ἄρα οὖν 
τὐὐογοαβ, ΟΥ οοηϑίθγηρ [ἴ ἃ8 δ8η δχρίθίνο : δηά. ἴῃ. 
ἄρα νῦν ἴ)6 ρ43868 ὈΥ 1ἴῃ6 ἄρα. Βιιί 41] {118 15 νὉΣῪ 
Παγ8ἢ δηα ὈΠΟΓΙΟΑΙ, δη 1 δη] Βυγργίβοα ἢ18 1 ρ- 
τηθῃϊ ἀϊά ποί βιρρεβί ἴο ἢ], ἢονν {116 βοῇ νιο]θῃί. 
τοί ἢοα8 ᾶγὸ ἴο Ὀ6 ΓΘ] 164 ἁροη ἰη οἰϊορ (6 ττυίἢ., 
ΟὨΒεγϑβοβίοιῃ γαοθβ ἃ εἶοβα σοῃηροῖίοη Ὀφρίναεη (Π6 
ψοῦβρβ8. Βιαΐ 6 ἰΒ ΟὈ]σεα ἴο 5ιἴθῃςθ {6 ἄρα. Ηθ 
{πῃ 5, ἴοο, [μὲ {π6 Αροβεὶς ψτγοίβ {πϑὰ ἔτοπὶ τθ- 
ΤΟ ΡΟΣΙηρ [Π6 5100} [8 οὗὁὨ ἸὭΔηΥ δἴογ βαρίίβιη ; 
δη“ το {π18 ἢΒ γϑίδιϑ (Π6 ψογὰβ μὴ κατὰ σάρκα περι-. 
πατοῦσιν. ΜΠ ΙΟἢ ΤΠΔΥ 6. ΨΘΓΥῪ {Γ16; γαῖ 1 σδηηοί 
σοηβίογ (Π18 88 ἃ ἰδαάίηρ' ῥυϊηρΊρ[8. " 
Τῇ γσῃς οἷαθ ἴο αηγανα] (ῃ6 ΟἸΠΟΌΪΥ 566 Π}8 ἴο 

ἔπδὲ ροϊπίεἀ οὐ Ὀγ (ΙΒ Π8, δΔηά μα! ο]ουϑ}]γ βεἰΖεα. 
Ὦγ ΟΑτοίυ8, 1,0οΚθ6, δπὰ Τάγ]οσ, δηά δάἀορίοἀ ᾿γ' 
τηοϑί (οιητηθδηίαίοῦβ ἔῸγ {Π6 ᾿ἰαϑὲ σθηΐνγ.. [{18 (88. 
Ἀ6 Οὔϑεγν68) ἃ οοπέγαγψ ΠΟΠΟΙυ8᾽οἢ [0 (ῃ8 ρτγεσβαϊηρ, 
ΟἾΘ68, 8η4 σοἤογεϑ ψι (ἢ 6 Βχ (ἢ) νϑῦβθ οἵ (ἢ6 ργθ. 
σϑαϊηρ σΠδρίογ, ἀπά {Πδὲ ὈγῪ 1ἢ6 νἱπομίιαπι οὐἁἨ {Π6 
{πδηκϑρίνίηρ, ἴῃ (86 Φδϊῃ νϑῦβθ, ΟΥ̓ γαΐῃϑνγ (45 Μγ. 
ΤΟ Κρ 538408) (6 ἀεοϊατϑίίοη (Δ σιᾶοθ (δ νο 5 

" 254 
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ἔτοιι ἀθαίῃ. αγίογ γι ΠΥ τϑιηαγκβ, (πδὲ [ἢ]15 σαΓ- 
Γία8. οὐγ πουρηβ ὈδοΚ ἴο νϑγ. 6. οὗ {πΠ6 ἔογεροίηρ 
σδαρίογ, ψῆϊοῆ νοῦβα ἴἢ6 ΑΡροβίίβ οοτηθηΐϊβ προ ἴῃ 
1π6 οἰθνθη ἢγβί νϑῦβ868 οἵ {{||8 σῃδρίθσ. ““Νον (ἢθβ86 
ν γβ68 (δ ἰ5 ἢ6) βίον {π6 (γι βίη {6 ἤν ἢ6 18 
οὐ ροά, ποῦ {πΠ6 (ὐοϑραὶ, ἴο ῥγθβεσνα βδῃς Υ οἷ 
8. ΤὙΠΘΥ σογγοϑροηά, πιογρονοσγ, ψΠἢ {ἢ οἰθνεβ 
Βτϑὶ νοῦβο8 οὔ τ1ὴ6 βιχίἢ σῃαρίθσγ, γἤθγο ἢθ βῆονβ [86 
βδπιςα {πηρ ἰο [ἢ6 (σοης!| 8 ΟἸ ΓΙ β.184ῃ8.᾿ 

1. τοῖς ἐν Χριστῴ Ἰ. Τα Ὀαβ8ῖὲ (ὐοπιπχοηίδίοῦβ ἃγα 
αστοδά, (Πδὶ ἰΠ6 ΓΘ 18. ἤθγ6 δη 6}]1ρ818 οὗ οὖσι, δηα {πὶ 
1ῆ6 ψογὰβ δθ ἃ ρεϑυρἢγαϑίβ ϑ ῃ  γἱηρ {Πο86 στ ῃὸ 
ἢανο Ὀοσοηθ ΟΠ βιϊδη8 ὈΥ Ὀαρίϑιι, δηά ἤᾶνο (ἢυ8 
Ὀαθη υπϊίοὰ ψιῖῃ (Π6 Ὀοαγ οἵ (γῖϑέ. Μδϑηγυ ἰηΐογ- 
Ρτοί 16 “ἴσια (ἢ γί βιδη8." Βαϊ (ἢϊ5 15 Πδσβϑῇ δηά υη- 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ : ϑίηςα [ἢ6 ψογ 8 ΤΠ] οννίηρ ἜΧργαβ8 (ἢ 8. 
Απά ποῖ ἴ οδηηοΐ δὰ ποίίοθ [ἢ 6 ταβῇῆῃρβϑϑ δνϊηςθά 
ὈγΥ ατίεθθαοῖ δηά οὔβδθγβ ἰὴ 1ῃγονψίηρ οὐ οὗ 1Π6 ἰαχὶ 
(ῆἢ6 ψοτάβ8 μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ 
πνεῦμα. ΟἸΕΓΑΙΗΪΥ [ΠΘΓΘ 18 ΝΘΡῪ {{{||6 δυϊ ποῦ Υ ἔοτ 
{π6 οπιίβϑϑίοη. Απηά δἰυπουρῆ [ΠΥ ΠπιΔΥ 86 οὗ {{π||6 
1.86 ἰ0 {Π6 5686, δί ἰ6ϑ5ῖ 1 τοῖς ἐν Χ, Ἶ. 6 ᾿Ιηἰογρτγοιοά 
γα ΟΠ γι βι4η8, γεί {π6 [ὉΠ] ον ηρ ψογήβ8, ὁ γὰρ 
νόμος τοῦ πνεύματος ---- ἁμαρτίας, αν] ἀΘ ΠΕ ταῖδγ ἴο 186 
δθηΐθῃςθ, μὴ κατὰ σάρκα ---- πνεῦμα, ἴῃ θοΙἢ οἶδυ568 : 
ἠοῖ ἴο Β84Υ̓ [Πδΐ 50 ᾿ηἀδῆηι(ε ἃ ρἤγα86 88 τοῖς ἐν Χ. Ἰ. 
τοαυϊτοα δῇ Ὄχρ᾽απδίίοη, 4.8 ἴο Μζ, δαάθ᾽ 5 γϑιῃαγ, 
{πδ (Π6 τοδάϊηρ, 1ὅ ροηυΐηθ, νου] ἤανα Ὀθθῃ, 85 ἴῃ 
γ6Γ. 4. μὴ κατὰ περιπατοῦσιν, ᾿ἴ ΔρρΘδᾶΓΒ ΨΟΓῪ ργϑοδγὶ- 
οὐβ; δἰησθ {Π6 ΑΡροϑβέ8 18 ἢοΐ νΘΓῪ σΔΓΘΗ͂ΙΪ τη 1ῃ6 856 
οἵ τΠ6 γίῖο]θ : ποῖ ἴο 88 ἰδὲ {Π6 Βθηΐθησθβ δγὰ ποξ 
ΘΧΔΟΙΎ οὗ [Π6 58π|6 ἢδίαγθ ΕῸΓ ἢθΓ8 μὴ περιπκατοῦ- 
σιν, ΜΙ Πουΐ (Π6 ἀγίϊς 6, βίρῃ!θβ, “δὴ ψῆο ψ81κ,᾽ 
1. 6. δ ΊΠοΥ ἀ9 Ρυΐ ναΚ,᾽ ὅζο. ᾿υβδγθαβ ἰἢ νϑῦ. 4. 
τοῖς μὴ περιπατοῦσιν τηυϑί θ6 οἰοΒοὶν υηϊίο ἃ ψ 1 ἢ ἡμῖν, 
δηά βίρηϊν, κ΄ ὙὴοῸ 816 Ψψαϊκίηρ." [Ιη {Π6 ἰογιηθῦ 
(886 ἃ ὁοἴηπ)8 18 ΓΟη] 8116; Ὀαϊ ἴῃ (ἢ6 ]ἸαἰίαΓ {ἢ θ το 
οὐρσέ ποὲ ἴο Ὀ6 οΠ6. Αηά, πηογθονοσ, ἀλλὰ κατὰ 
πνεῦμα 18 ὨΘΟΘΕΒΆΤΥ, ὈθΟδιι86 (85 ΤὭΘΟρΡἢΥ]. ψ6]} οΒ- 
866Γν 65) [0 158 ηοῦ [6 αὐϑίδι πρὶ ἔτοπὴ νὶσα (ἢδὲ οβθέαϊηϑ9 
(86 στον ἴῃ οὐγ ΟΠ γΙβιίδη οΔ] ἰὴ, θαΐ (86 ῥταςίῖςα 
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οὗ νίγίιι6, δηὰ [Ὁ] ον ίηρ [Π6 ψοῦκβ οὗ [Π6 βρίγῖ. 80 
186 Ῥτορῇαί : “ (ὑδ886 ἴο ἀο 6ν!]] ; ἰϑᾶγῃ ἴο Ὧο ροοά. 1 
ταῦϑὶ ποῖ ομϊξ ἰο ποίϊςο, ἐῃδὲ νῦν ΓοίδΓβ (0 7, 95. δῃὰ 
ΤΏΔΥ Ὀ6 Γοηογρά, “ὩΟΝ {δῦ (ΠΟῪ γα ἀοἰ νογρὰ ἈΥ 
{Π6 στᾶςα οὗ Οοά, δῃά δα ἁαπάοσγ (ἢ6 (ὐο8ρ6| ἀ!8ρθῃ»- 
ΒΔ .10η.᾿" 

Κατάκριμα 'ῃνοῖνο8 δη δαά]ιποΐῖ ποίίοη οὐ ρμεηὶδῇ- 
ηιθηέ. Το κατὰ σάρκα 18 ὮὈΥ 8}} (οιμτηεηίδίοΓῦβ δα- 
το 6ἀ ἰο θὲ ἃ Ηφουτγαῖθδπι. Απά γεοῖί (80 υποογίδίη 
8Υ6 βιιοἢ ἀδοϊβ] οἢ5) 1 ἢηα 1 Υ Δανογβασία (ἢ6 ἴοϊ- 
Ἰοσίην ῥγοοῦ οὗ 118 (]βϑβϑίοαὶ δ ΠΟΓΙΥ : ΑἸΠ6η. 279 Ε, 
ἕνεκα τῆς κατὰ σάρκα ἡδονῆς. 

4. ὁ γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς δωῆς, ἕο. Τῇ γὰρ 
βῆονβΒ {πα (ἢ18 18 τηθϑηΐ ἴο ΒΡΡΙΥ ἃ γδαδο ἴοσ, ΟΥὁ 
ΔΉ 1{ΠΠ8ἰταῦ θη οἱ, [Π6 ργθοθαάϊηρ. Ὑπὸ ψογάβ οδν!- 
ἄθῃι!ν ταΐδν ἴοὸ {6 μὴ κατὰ σάρκα, ὅτε. ργεοεάϊηρ᾽: 
8Ίη66 {Π6 Δη{ΠΠ 6.104] ρἢγ4568 νόμος τοῦ πνεύματος δηΐ 
ψόμος τῆς ἁμαρτίας δανοτῖ ἰο 6 ὕψνο ἀ!οίδη)η8, ΟΥ 
ΠΡ} 1568 ἴο δοιίοῃ, ὈΥ ψΠΊΟΝ [ἢ 6 σΔΓΏΔ] δηα (ἢς 8Βρὶ- 
τἰτι14] ἀγα ΤΟΒρθο νυ 164, δηα Ψν Π1Οἢ ἅΓΘ, 85 ἴῃ [ἢ6 
Ῥτγϑαοβαάϊηρ οΠδρίογ, οδ]]6α νόμοι. 1 τηυδὲ οὔβογνο ἰῃδὲ 
πνεῦμα 186 Ὠοΐ νν6}}] τϑηάογθα ὈΥ τΩΔΗΥ͂ γοοθηΐ (οι- 
τηθηίΐδίοῦϑβ. ““ ἀοοίσῖηδ (ἸΠγιβιδηδ," ΟΥ ““ ΔηΪΠη118 νοσγὸ 
ΟὨ γι βείδηι8.᾽ ΟὨΠγυβοβίομ, [Π δηζοηΐ ασθοῖ (οπι- 
ταθηΐδίογβ, 814 [ῃ6 ΘΑΓΪΥ τηοάθγῃ οἤθβ, ΨψΈγῸ σῖρδί 
ἴῃ τοίδγγιπρ πνεῦμα ἰο ἴῃ6 Ηοὶγ ϑριγιί. Αἱ ]αβϑί, 
{Ππ8[ (18 56η86 τηιιϑί 6 μηϊξεά ΜΙ τΠ6 οἰΠΟΣ, 18 
οἷοαγ ἴγοπι {Π6 (θγπη νόμος (ἐπιριἶ56), ΜΊΓ ὨΙ ἢ 1 15 
αϑϑοοίαίθ. ὨΘ νόμος τοῦ πνεῦματος ΤοΟίοΓΒ 10 {ῃο86 
ρον θυ} ρυ]868 ἴο δοί!οη ϑῈ 0164 ἴο υ8 ὈΥ {Π6 
Οοβροϊὶ, δη ἃ σοη  ηυ 4} }Υ ρΓαβ86 4 Ὀροη 8 Ὀγ {Π6 δριγιῖ, 
σίνοη ἴο ΘΘΙῪ πηϑη [0 ρμγοῆϊ ψ|Π4]. Τῆυ5 Οοά 
ϑΟΓΚΚΒ [ἢ ἃ8 ἴὸ ΜΠ] ἀπά ἴο ἀο οἵ 8 σοοά ρ͵δαβυγα ΕΥ̓ 
ΘΠ] Ἀθη Οὐ τῇϊη)ἀ48 ψΠΠ ἃ σανοϊαιϊίοη οὐ ἢ}18 
Ψ1}} ; ὈΥ ρἰδοίηρσ Ὀδίογα 8, ἴῃ {πὶ τονοϊδίίοη, (Π8 
τοοβί ρονθγα! πηοίνε8 ἴο δοίίοη ; δηά Ὀγ ρίν!ηρ [ατ- 
ἴῃ γ οἴδβοι ἴο [ῃοβ6 πηοίῖνθϑ ΌῪ [Π6 ορογδίοη οὗ ἢΐ5 
Ηοὶγ ϑριτς. Τῆς πποάδ ἴῃ ψἢϊοῃ Πινίη6 ρῇᾶςα 'ςο- 
Ορογδίθβ ψ τ ἢ υτηδη ΘΧχϑγίοη 1η [ἢ 6 νοῦ οὗὨ ΟἿΓ 58]- 

, 8ΊΟη ,15 Μ6}} [Δ] ἃ ἀονῃ 1ὴ ἃ τηδβίοιυ  ΒΙ- δυηάδν 
᾿ιβοοιιβα οὗ Βαίρυν, νοΐ. 4. ῥ. 856. 
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Ηδποβ 1ἴ 8 Θαϑὺ ἴο 8665 ΨΗΥ ϑωῆς 18 δαάεή, 
ὨΔΙΉΘΙΥ, ἴο ροϊηΐ δἱ {Π6 οηά ὁ} ἐπὶ δρὶγῖΐ, ΜὈ1ΟΪῚ 15, 
16 ἀπ Πδρρίποβ5, ὈΟΓὮ᾽ ἤετα δηά ᾿ογοαογ, ἱ. Ὁ. 
τοίου πηδίοη δηᾶ ριυτγίἤοδίοη, ἰγαηαυ 7 δα βριγι- 
ταδὶ σοιηίοτί, ἃ λορθ οὗ ἱπηπηογίδυ ἤογο, δηὰ {πῸ 
2 ηιυ οι οἵ τὰ Ὠογοαῖῖοσ, Μοβὲ (οιηιηδηΐαίογθ ἰδ Κ8 
16 ϑωῆς (45 ἀἸὰ (γ6}}}8) ἔογ ϑωοποιοῦν, Δϑίταςὶ ἴογ 
᾿σοηστοείθ. Βιιί {15 ἀοε5 ποΐ 80 ΨῈ}] βδυ1ὲ {Π6 δτῃι- 
1Ποίϊο δ] οἰδαβθ, ψ ῃὶο ἢ τορτοβδηῖβ τΠ6 ἱπηρυΐ86 οὗἃ 51η 
ἃ8 ἰοΤΙ δι ηρ ἴῃ ἀθαῖῃ αἰνὰ πΊβοσυ. [{ 15 τ ρδεὶν 
τοιηδλυκοὰ Ὀγ Δ᾽ εἰβιεϊ η δηὰ οἴἤϑγβ, (ῃδί (ἢ6 18» οὗ 
Μοβεβ δηά {π6 (ὐοβρεὶ ἃγα βοσα τηόδπίὶ τὸ ὕξ βεὶ ἱπ 
οὨροϑίζου. ὍΤδοιρῖι, ἰπάθθα, {Ππ86 Γδαβοηϊης οὗ ἴῃ 6 
ἌΡοβΙα νου]ά 6 δαιδ!ν, 1 ποί ἰπ ἃ ρτοδίοσ ἄθρτθθ, 
για οὗ {π6 ἰαεὺ οὐ παέμγο. ἴι 15 ΒΟΆΓΟΘΙΥ͂ ΠΘΟΘ558 
ἴο 864, {δὲ [Π6 ΑΙΡΟΒι]6 5ρ6 8 5 ἴὴ {88 ρβϑίβοῃ οὗ αἱἷϊ 
ἴγα (ΓΙ ΒΕΔ η5. 

8. τὸ γὰρ ἀδύνατον---ἐν τῇ σαρκί, “(οὐ ψηαϊ Μ᾽ 48 ἐπν- 
[ ἰϑμ νὰν (ἴο θὲ ἀοῃθ) Ὀγ {π6 ἂν," ὅσ. Ἦστο νὰ 

ΑΥ̓͂Θ ἃ ΠΟΠΗΓπΊαίίοη δηαἃ οχρίδπδιοη οὗ ψηδΐ να8 
ΒΑ 14 αἱ νοῦ. 2. [Ι͂ἢ {Π18 Ῥ,Β5ΔρΡῸ, ἤόννενῈγ, ἴῃ ὈΟἢ- 
ΒίΓΙΟΙ ΟΠ 18 ΒΟ]  Δι ΤΥΘΡαΪΔΓ. ἘῸΓ 1 σδηποί Γο- 
ἕῖς τὸ ἀδύνατον, ΜΥἹΚΠΠ[ ΒΟΠΥ6, ἃ5 ἃ ΠΟ Δἴν6 δυβοϊυῦο 
Ἴοτ διὰ τὸ ἀδύνατον εἶναι. 1 ταῖῃ 6 Γ ΒΌΡΡροϑε τί, ψηῇ 
1Π6 δηίζθηΐ δηᾶ δϑι] θοῦ πηοάσγῃ Ὀοτηπηθηξβίογβ, 8η8 
ἸΟΓΘΟΥ͂ΘΓ ΚΟΡΡΘ, ἴο θ6 δη ἀαπαοοΐμεὔξδοη; ἃ ἥρυα νον 
θασθηΐ ἴῃ δὲ. Ῥ4ὺ]: δηὰ δῇογ Θεὸς 1 ψουϊά ΒυΡΡ 
ἐποίησε. 

Νόμου 18 ὈΥ [6 Ψυρ. δπᾶ Οτοῖ. τρῖν γοηδοτρά 
ἰορὶ (δ. Υῖ ψα5 προ βϑι 06 ῶγ {πΠ6 ἰὰνν ἴο ἀο); 8ἴῆς6 
(6 ρόημῖνο, η δβυισῇ δα]οοίνο8 85 ἀδύνατος, ΠᾺΒ ἐξ 
ἔοτοβ οἵ ἀδίίνο. 

8. ἠσθένει, ““᾿νὰ8 ἴ00 ψγν 6 8Κ.᾽ ὙΠ5 ΒΓΟΡΟΓΥ 15 8180 
δδου θὰ ἰο [ῃ6 ἰᾶὰνν 'π Ηδθῦ. 7, 18. τὸ ἀσθενὲς τῆς 
ἐντολῆς. ΒΥῪ σαρκὸς 15 τηρϑηῃΐ 1ῃ6 ἤρθη δηὰ ἔγαὶ!} 
ηδίιγα οἵ ἴΠο086 ἰο Ψῇηοπ ἴδ ἰὰνν τγὰ8 ρτοιηυϊρεαίοα 

Ἐ' ΟἸγγυβοβίουῃῃ δηα (ἢ6 Οτεοῖς (στοτηεηϊδῖοιβ με} δάνεγὶ (ο ἴδε 
, Ῥοπδίοιη ννΒίοἢ πδὰ Ὀδεη Ἰαϊὰ ἀονγ Ὀγ δοδηε εαιὶν Ἠδγοίο σεϑρμεοίέδρ, 
ἴης Μοραὶς ἔμανν, παῖ [ἴ τνᾶϑ ποῖ ἐπα ἰανν οὗ 5'η. Ὑπεοάογεῖ δ: 
ἀρ ἴὯ6 ΔΏβινοΓ ἴΠ}8: ““ΤΏς Ἰανν, (Πογοΐίογο, νγὰ8 ποί Βαῦ, θυὶ Γαῖθο Σ᾽ 

-- 
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“ 8. ἐν ᾧ, δεοαιιδό. Α Ἠδεδταίβιη, Οτοί. βᾶγ8. Βαὲΐ 
(Πα 1ἀἴοπι 15 ουπα ἴῃ πηοϑὲ ἰδηριαροβ. 

8. τὴν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας. 6 ἑαυτοῦ 18 ΒίΓοη ΡΥ 
Θηρἤἢ δίς, δΔηα βυρροϑίβ {Π6 ποι ηαθα ΤΏΘΓΟΥ δηά 
Ββοοάποβ8 οὗ {πὶ (ἀὐοά, ψ|ο, 88 {μ6 ΑΡοβί!α βδὺβ ἴῃ 
ΨΟΓ. 82., βραγϑά ἠοῖ ἢΪ5 οἵὐῆ 850}, τοῦ ἰδίου υἱοῦ. 

8. ἐν ὁμοίωματι σαρκὸς ἁμαρτίας. Τῆς Οοιημηρηία- 
ἀστβ ἰαῦουγ το ἢ δἱ (ῃ8 Ἰπίογρσοίδιοη οὐ {ἢ 686 
ψογάβ, ἀπ ᾿πΠοοα Ὀδαΐ ουξ (Π6 ἔγι!α 86η86 ; θυ (ΠΟΥ͂ 
ἴανε ποῖ βθθὴ (ῃδί {ἢ 6γ6 ἰ8 δὴ 6 }Π}ρ8ὶ8 οὗ γενόμενον. δὸ 
ῃ ἃ ΚΙηάγθα ραβϑᾶσε οἵ Ρ[1]. 9, 7. ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώ- 
στῶν γενόμενος. 866 480 Ηοῦ. 2, 17. Νον ἐν ὁμοιώματι 
σαρκὸς ἁμαρτίας βἰρηϊῆεθΒ ίο 6 τηδήθ [Κα πηΐο {πὸ 
Ποϑἢ οὗ δίῃ, 1. 6. ἃ ἤφθβη!ν δηά β᾽ηἋ] παίυγο Βαΐ, 
ἔγοτα ουγ Κπον]θίρε οἵ {Π6 ἔδοί, να πιυβὲ ἱπίογρτγοῖ, 
“ὁ τηΔ696 80)]6ος ἰο 411 {π6 1ηΠγ 1168 (Πδι αἰἰδοὴ ἰθ 
ΟἿΓ ἤοβη}Υ Δη4 δἰ [Ὁ] παίαγ." 

8. καὶ περὶ ἁμαρτίας, ““ ἴογ [Π6 Ἔχρίδίίοη οὗ βίη ;᾿" 
1.6.» 8811 ΨΕΓΕ, ἃ προσφορὰ περὶ τῆς ἁ ίας, Η Ὁ. 10, 
18, Νον Οἰβ τ8 δηὰ 'ΓΑυ]οῦ ει Θσρί δι {18 
“ Ῥγορίοθν ρεςοσαίδ,᾽ 1. 6. [ο ΓΟΡΓΘ88 810 ὈΓ {6 6χ- 
ϑΏΡρΪ6 οὗ ἃ Ποὶν 16 ; {88 ἢ ἢ ποίησ οδῃ 6 
ἸΆΟΓΘ Πδιϑῆ. (ὅδ Οδγρζον δηὰ ἢ 6116.) Περὶ 18 

δοοα, (πουρὶν ἐπιροβδβί δῖα (ο Ὀ6 ρονίοττηδα, Ὀεΐπρ τεηδογεὰ ᾿πηοῆδοδ- 
οἶδ ὃγ {6 τηογία! δῃά οογγυρίὶ ἤδίαγα οὗ ἴμοϑα ἴῸὉΓ τυῆοτ 1 ννᾶβ 
εῃδεϊοά. 

ἴ 18 {ΤῸΪΥ τεπιδυκεὰ ὃν Βοαάτρε, {πΠδὶ ““ τοσοῦ σοπεί δῖ (5 
να] πδίυγα 8η(1 βαῃοίίοηθ οὗ {πὶ ἰανν, τησδὶ δοκηον]εάςε τοδὶ ἱξ 
γ785 ΟἈΪΟΙδῖθαὰ ἴο 6 8 του ἢ το] εἢϊοδοίοιιβ τεβίσαϊης ἔγομ βἷῃ 
(δ τῆε υπδβαὶϑιεα ρῖ οὗἩἨ Ὠδίΐῃγα, Οὐ ἴδῃ ΔΩΥ ΟἴΠΟΓ αἰβρμοηβαί ἢ 
Τενοθδ]ηρ; (οὐ 8 ἰανν, ὑΓΪΟΓ ἴο ἴΠ6 ΟΟ8ρεὶ ;᾽ 50 {παῖ (ἢς αὔονθ- τ ἢ- 
τἰοηθὰ σοηβοηυδηςα 8 ΡΕΓῪ ϑἴγοηρ. ““Βγ βϑυδ)οϊηπΐηρ τῆς Ἰἰπ αι] 0 
“Ὀγ [8 οὕνῃ ρῥτίῃοΐρ!εβ, (8446 .)6,) 1 εηάδανοὺν ἴο ἰᾶγ ἴῃ δη οἰδεοίιαὶ 
᾿ΔΏΒνΘΥ ἴο ἰδαῖ οὐ͵εοϊίοη νυ οἢ τηῖρης Ὀ6 πηδ]6 ἀρϑίηβ (ἢ6 Αμροβιί]ε᾽β 
Δρυμηδηΐ, ἀηἀ ΟΌΓ ΘΧμ]!οδιΐοη οὗὨ ἰϊ, ἔγοπι (Π6 διηϊηοηὶ περ 8 Οἱ 
Θοοάη688 Αἰταϊ πε ΟΥ̓ δυπηα ΠΟΙΥ δ ὑπάεγ (ἢ6 αν. [{ τνῶϑ Ὠοὶ ὈΥῪ 
“Ὅγ6 Ἰανν, (Ὀοασ ἢ ὑπάον ἱΐ, ται τῆον οδϊαϊπεα τΠπϑσ, Ὀυϊ Ὀγ 1 ο86 
-ΦνΔῺν Θ᾽108] ρῥΓοιηῖδεϑ νυ ς ἢ, τ ηρ] θὰ τυνῖῖἢ τἢ6 ἰανν, (που ΤΟΥ ἀϊὰ 
,ἃοϊ ΔΚ ἃ μαγῖ οὗ ἰἴ, Ὀιιῖ δργιηρ ἔγομλ ἴπ6 ΑΌΓΣΘΒδμηΐο σονεηδηῖ, 
ἩΠΙΊΟ,, 88 πε Αροβϑίϊα δἰβεννῃεγα ὑγρα8, ννὰ8 ὈΠγαρεδὶεά Ὀγ ἴδ ανν, 
δηὰ {{|18, νν ἢ (Π6 ΨΦεν7ὺϑ ὑγΈΓῈ 80 χεδὰγ ἴο ἔογρεῖ, (οπι. 10, 8.) ἰδ 
86 ροΐηϊ τπδἰ ἢ6 80 ρδγιϊουανγ ΙΔΌΘαΓΒ, θΟΙἢ ἴῃ (8 Ἐρίβι [6 απὰ ἴῃ 
ἴδαιϊ ἴο ἴ1ῃ6. (αἰαιίαπ8, ἴο ἑποιυ!οδία.᾽" 
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ὁΐεη υϑϑα 1 [ἢ6 ατοοκ (ἰἰαβϑῖοδὶ τυ θῦα [ἢ {ΠῸ 8656 
ᾶἃῦονο ἀοίφι]θά ; δηᾶ ἰη {ῃῆ6 ΟΙά Τοβίδηγχοης ἰἰ οσσασς 
νΘΓΥ γοηαθθηῖν, δηά ἢ ἁμαρτίας, ΟΥ βοη6 Ὡσυῃ 
Θχριθβϑίνα οἵ ἃ νἱοίπὶ οἤδυθὰ τρ ἰο αοά. (868 
Ηδιηοηα, ΥΙΌΥ, δηά Μαοκηῖϊρίι.) Τῆ8, ἴοο, 
Κορρβ δχρίἰδίηβ 118 περὶ ἕοτ ὑπὲρ ἁμαρτίας 5861}. προσ- 
Φορὰν, δοσίαν ΗδεΡ. ΣΝΌΓΙ, νοῦ (ἢῃ6 δαρί. γθηογβ 
Ῥ8. 40, 7. Νιιη. 8, 8. [(ονϊτ. 6, 25. Ηθῦ. 10, ὑ)." Φ 
(ον. δ, 921. Ρ.ηῖο ἀ6 γιςῖ. 887 ἢ. 848 Α. Δηά τοηο6 Γ5 
“ἐ δή οχρίδηΐα ραοσοδῖα,᾽" διὰ δι 45, Ν15ὶ δηϊηὶ ρδουϊ τη 
οὔἴκἌγγαϊυγ 260, ροςσαίδ "πη η8 ΓΟ ἀΔΟΏΔΓΙ ΠΟῊ ΡΟβ86, 
σοηϑβίδῃβ οϑί γοί. οἱ Νον. Ἔσρϑι. ἀοοίτγιηα. ΗθὈ. 9, 922. 

8. κατέκρινε τὴν ἁμαρτίαν ἐν σαρκ. ἨἮφια ἀραϊῃ ψ6 
Πᾶνα ἃ ρίηγαβθ ψῃ!οἢ, πὶ 118 ἰαΧῚ οὗὁἨ δχργοββίοι, 
ΠΔΥ 6 Θχρίαϊ δα ἴῃ ΠΠΟΓΘ {Π|8Π ΟΠ6 ΨΑΥ. “16 τῃοβὲ 
51:14] πιοᾶδ οὗ [ηἰοΓρτοίδίοη 18 ἰο ἰᾶΚα σαρκὶ οὗ {Π6 
65} οὗ (με ϊδ ; ψ ἢ {Π|18 56η86 : ““ ρυπΙβἢθα 8[η8 1ἢ 
ῃ6 Ὀον οἵ ΟΠ γῖβὲ 9 ν ἢ 185 σοηῆγηθα ὈΥ {Π6 ργθ- 
σοάϊηρ ; δί ἰϑαβὶ 1 περὶ θ6 ἰδ κϑὴ ἴον ὑπὲρ, Δοσογαϊηῦ 
10 1Π6 πηοϑί Δρριόνβα ἱπίθγργοίδιιοη. ᾿Ἀἀπα {ἢ18 15 
(μοί νιουΐξ γθαβοὴ) ἀρρτονθά ὃγ Κορρθ. Οἰδοῖβ, 
48 Οζτοί. δηά πλὴν οἰποι (ὐοτηταοηΐδίοῦϑ (566 δεῃορίί.) 
ΒΌΡΡΙΥ τὴν οἰκοῦσαν ; ἃ5 ἴῃ 7, 17, 18 ὃς 9ὅ., τ 185 
Β6Ώ56; ““ ἀαρτιναά ἰἰ οἵ 115 ἴογοο ;" ἀτορρίηρ {Π6 Ιά68 
οἵ ριηϊδίμποπέ. Βυῖ 11 185 οὐ]οοίεα Ὀγ Κορρο, ἐπδὲ 
{Π6 τὴν σαηηοί Ὀ6 ἰοΐξ υπαοιβίοοά, 8ηα {πὲ [ἢ 1468 
οἵ ΡυηΙβῃπηθηΐ 18 αἰ νναΥ8 ἸΠΠ 6 γθηΐ ᾿η ἴῃ 6 ΨψοΓά κατακρί- 
ψειν. ἜΠ656 ΟὈ]ΘΟΙΟΠ5, ἢν ΘΓ, ἃ6 ἢοΐ σοποϊυβίνο; 
81η06 τὴ σἢ ρσγοαίθυ ΔΠΟΠΊΔ 168 οσσὺγ ἴῃ {Π6 βίγ]6 οὔ 
ΟἿ Αροβίϊθ. Α 5ἰπη||4Γ 5688 18 ἔοι ἴῃ [Π6 ατοοκ 
κατακηρύσσω Δ ΟἿΓ “ΟΥΥ ἀονη." Αἠηά {Π6Γ6 18 8 
οί 55:1} σαἰδοῆγοϑιΒ η 2 Ροί. 9, 6. πόλεις Σοδό- 
μων καὶ Γομόῤῥας τεφρώσας καταστροφῇ κατέκρινεν, 46- 
βίτογϑά [Πδιὴ ψΊ ἃ σοπιρίοία ονουἤτονν. 

4. ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν, ὅς. 
Ηρτγο 15 Ἐχργθββϑα [ῃ6 δῃά δῃηὰ βςορθ6, εἴἶεοί δΔηὰ οου- 
Β6΄ιθηςε οὗ [818 σοπάοπιπαΐϊοη ΟΥ δῖ: ἴῃ ἐἦε Πεδῆ, ἰ. 6. 

ἘΞΑΠ δχϑηλρὶα οὗἁ τ 8 566 η86 8 480 ργοάιισος ἔγοτη Ῥηϊο Φυάοου 
Ὀγ ΟαρρζΖον. 
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1η6. νἱοΐογυ ορίδίποα ὈΥ̓ ΟΠ σὶδὲ ἴῃ {6 ἤδβι,, ψηϊοῇ 
ἢδ 858η66 8ο] οἷν [ῸΓγ {Π|}6 }υϑ:{Ποδίοῃ οἵ δὴ. Νοῦν 
1τῃ6 ν]ἱοίογΥ ᾿ηἀθοα νψὰ8 18, Ὀυΐ (ἢ68 ἔγυ 18 οὗἁ 1Ὁ δγὸ 
ὉἙΓΒ: δηα τἢδ ψα 5Π8]] ποί [41] ἰο δἰίδιη, 1 νὰ ἵνα 
ποῖ αἴϊοσ (ῃ6 ἤδβῃ; δηά, ψῇῃδὶ 18 γϑῖ τόσο, ᾿ἰἴνα δ σ 
1Π6 β8ρί γι ; Ὥοϊ ΟὨΪΥῪ “σοαϑίηρ ἰο Ἃὁ 6ν]},᾿ θυ ““ἸΘδγης 
ἱηρ' ἴο ἀο ροοα." (ΤΠΘορΡἢν].) 

ΤΠΒ τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου 15, ἢογγανεΓ, Ἔχρ] δ ηθα ΒῪ 
ΤΉΔΩΥ τηοάθγη (οπιηδηίϊδίογβ, “ ψ Πδΐ 15 ταηυϊγοαὰ ὈῪ 
ἋΠ6 ἰαν 1 δ8 ἴῃ 4, 26. φυλάσσειν τὸ δικαίωμα τοῦ 
νόμουκ͵ ΑὨὰ ἐν ἡμῖν ἴπ6ν ἰ8Κ6 ἔογ δι᾽ ἡμῶν. ΟἿ μοῦὰ 
ἘΧρ δίῃ [η6 δικαίωμα “[ῃ8 γαινναγὰβ ργοπηδοα Ὀγ (ἢ 6 
ἰδὼν ἴἰο {δ6 στρμίθοιιβ.᾽ (ὅθε 1ν. 18, ὅδ.) Ὅι8 
(Κορρϑ οὔβθινεβ) πληρωθῇ ἐν ἡμῖν Μ1}} Β6 [0Γ συμβαί- 
γειν ἡμῖν; δηῃά [{ἋἢΠ6η τἢ6 τοῖς μὴ, ἅζ6. Μη] Β6 ἰἌκϑη 
σΟΠΙ ΠΟΏ ΔΙ γ ; 4. ἅ. “Ἰἔ να ἀο Ὀυΐ ψ41Κ." Απά {ἢ 18 
1ητογργοίδι Ιου ΚΟρρα ρῥγοΐδιβ, θοϊ ἢ οὴ δοςσοιιηΐ οὗ [8 
ἜΔβι6σ σοηηῃθοίοῃ ψ ἢ {Π6 ρῥτεσράϊηρ, Δηα [8 στοδίες 
οςσοιητηοάδίοηῃ (ο [Π6 856η86 οἵ ἐν ἡμῖν. 

ὕροῃ 6 ψἢο]6, τπΠ6 βαοοῃά 1ηἰογργοίδίίοη, ψῃϊοἢ 
15 Βυρρογίοα Ὀγ ὙΥΒΙΟΥ."Ἐ βθοῖη8 ἰὯ6 τηοϑί ργοῦδ- 
ὉΪ]6. 7 [ 8 ορβογνθα Ὀγν Μτν. δ᾽)4αθ (τοι) Κο, 
Ταγίοσγ, ὅς.) παι {[18. ““ δικαίωμα Ὀδίηρ᾽ 88:14 ἴο Ὀ6 
ἄοῃθ ὃν υ., ποῖ ἐπ ι.8, 18 Δὴ ὈΠΔΏΒΜΘΓΑΌΪΘ διρυτηρηΐ 
ρϑδιηϑί [ἢ6 ΑἸΠΕΩοΙ8η ἀορπιδ 8." 
ΤΙ ψἢ016 νογβα 18 (ἢ 8 Εχρ[δηρα Ὀγ δοῃποοίίρεῃ : 

“ Ὠϊχογαῖ Ῥδυ 8 ν. 6. ΑἸ γίβειιπη ΠῸ8 ΡῈ Ὶ ἰαρϑῃι 

ἘΦ οὔβογνοβ ἴπαῖ [86 ΡὮΏΓΣΑΒΘ ΟΟΟΌΓΒ ΟἾΪΥ ὨΟΓῈ δηὰ ἰῃ οι. ῷ, 
46. ννῆσγε ἰζ Ρῥ] αν οἰρηϊῆθθ 1η6 τὶρῃϊεοιιθηθδ8 οοηίδϊ δὰ ἴῃ {Π6 
Μογαὶ [ἅνν, οΥὐὁ ἴπο86 ἸῃΟΓη4] μΥϊποῖρ]68 οὐὗἩἨ ἢ] 658, ᾿υβἴϊοο, δηὰ 
Βοοίίηε88, τυ ἷς] ΔΓ σομηρτίβααὰ ἰὴ 1ἴ, Π686 Ὀοΐηρ ἴἢ6 το ΡΠ ΘΓ 
ταί. 18 οὗ ἴῃς αν. Μαίϊ. 28, 23. 
1 1018 (νυ5 ἀχργεδβεα ὈὉγν Μι. ΤΌΓΠΕΣ : “Ταῖ (Π6 τἱριδουβ ἀδ- 

ΤΩΣ 8 οὗἩ ἴδ ᾿ἰανῦ πλϊσῃς Ὀ6 1 8]1]6 ἴῃ 8 ΟΣ ϑιΔη8, νο, ἅο.᾽" ἱ. 6. 
(5879 [6,) “ποῖ μεγίεςι]ν 8116, Ὀυὲ ἴῃ ἃ σοηβ,Ἔγα Ὁ] 6 ἀδργαα." 
“ Αηὰ (οοηπίϊημμε8 ἢ6) ἴῃ ἰδηριιθρθα βθθῃ8 ἴο ὃ6 ἴῃ ορροπίϊίοη ἴο ἴῃ 6 
Ὀοκϑβί8 οὗ ἴῆοβε ννῆο “Γυδίοα ἴῃ ἱπδιηβαῖνοα τπδῖ ἰΠοΥ γε γα τὶρη δου, 

, δὰ ἀσδρί θεὰ οἴθαιδ: ψνἢο (αἰ Καὰ πγυοῖ οὔ ἔμ] Β]]}}ἢρ’ {Π6 1ανν, ννἢ }]6 
1Πογ ἡγοῦ ὨοϊοΥ Οὐ 5}γ ἀεἤοϊδηϊ ἴῃ ρ͵αὶη ἀμ (168; 4. ἃ. “1ἴ ὨΔΥ γαῖ ΟΡ 

. 06 βαϊά, ἰῃαῖ ννὰ Ὁ γίβιἰδηβ, υπάθγ {Π6 ἰμθυοηοα οὗ αοὐ᾿Β ϑρίτίι, [}- 
Β] {πὸ ἴανν, ἴῃ γοιι 796 νν8, Ὀδοδυβε οὗ ἴῃ ᾿ἱπογεδαβεά ἄδργθα οὗ σηο- 
{ἶνε δηά οὗἉ Δϑϑἰδίδμος τ ἢϊοἢ ἴῃς ΘοΒρεὶ οἴεσθ᾽." 
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ϑριγῖ5. νἱν: βοδης 8, ἢ. 6. ροσ Ἐνδηροίυ, ἢ 489 
ϑριγιυ8 δ. ΠΟΌΪ5 νίγεβ σοηΐδγί, Ἔγρι 1586 ἃ μοξοϑίδί 
δορ15, αι ιοτίοτῃ ορογαίυσ. Ηος ϑδυΐθιη ἔδει θυ 
18 : τη 1810 ΠΠ πὶ δ τ Ὠηδηᾶ εἴ ροοσδι! οϑᾶ σῶΓΏΘ 
Ἱπάθίαπι, οἱ ἴδοις ᾿ρϑὰπὶ 5δογ σι ΡΓῸ ρϑοσϑέϊξ 
Δ ΟΒΙΓ8 : δία [ἰ8 ροεσοδίυμμ), απο δάδις [ἢ οδγῆς 
Ὠοϑίγᾶἃ γοϑιάπσα πὶ) οϑί, ἀδιηηδν!ῖ, ᾿. 6. σοηίοηαϊὶ οὐ 
ἼΡ80 σογᾶτῃ ἢθδθο Ρβϑίγε, δὴ Ὠοσοῦα ἀοθογεὶ βά 6} 1088 : 
σὰ νοτὸ ἤϊυ5 υἀἸοῖο ῬφΐΓ15 ος 6818 νησογεῖ, ρθὸ- 
σϑίυαι πίαυ 6 οδυ884 σΘΟΙαΙ οἱ ἀδημηδίιπ) δϑί ΡῈῚ 
Ογιβύσηι ἐποδγηδίμῃπι) οἷ ἰἢ σΆΓΠΘ ΡΓῸ ΠΟΌΪ8 ρα οὨΐδαι. 
Ηος Ἰρϑυπὶ νοτὸ (υἵ 8.1}. ρεσοδία σᾶγῃΐβ ποϑίγθ ποὐἱδ 
ΟΠ Πρ. ΔΓΘΏΓ(Γ) ΠΠὩΡΟΒ81 0116 ογαΐ 1,6ρὶ, 4φυϊδ ΡῸΓ 
ὌΔΓΏΘΙΙ ΠΟΒΙΓΒΠῚ. 4185 ΒΘΙΏΡΕΟΓ ρ᾽θΓα ροοοδίθ ρθοσβεῖβ 
δαάοθαί, ἰητπιουδαίς. Ηόος 1ρϑιπὶ διιΐθιῃ ἢϊΐ, Ὡΐ δὲ- 
κϑίωμα, νόμου, ὅζα. 

4. δικαίωμα ποίδϊ 14, αιοα Ἰυϑιὲ 10 Ποδ]Β ἱπΟΌΒΑΓΘ 
Ῥοίογδί ἰῈχ αἰνίπα, αυὰ ποιϊΐοηθ οσουΓΓι δρυὰ ΤΒυοΥ- 
ἀϊάθῃ. Ηοο εἴροὸ δικαέωμα ἰορὶ8 ἰουΠ πληρωθῆναι 
ἢ. 6. ροτίεϊ οἱ δαέια εν. Νδιίηῃ ἐπιρίογε ἰαροῖω οϑί ᾿ρϑ8ὶ 
κὐει μουτο, Βοιηδῃ 18, 8. ὅυὕὧΧὖ] ἡπιρίεγ τηϊμ δ ΥΈΏΩΝ, 
(οἱοει. 4, 17. (ϑεβοεοίρεη.) 

ὅ, οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς Φρονοῦσιν. 
ἽΚορΡῈ ἴακοβ 88 οἱ κατὰ σάρκα ὄντες ἴο 86 {8 5816 
νὰ (ἢ οἱ ἐν σαρκὶ ὄντες αἴ ν6Γ. 8. Βυΐϊ {(ἢ}18 866 π|8 
ἴο 6 σοπίουπαϊηρ ἔνο Ρἤγαβθ8 ϑβϑϑϑητ αν ἐἰδγθηῖ. 
1 8: βυγργίϑεα (ας ποπὸ οὗ τ6 (Οοπιπηδηίδίοῦϑ 
Βῃου ἃ ἤανα βθθη {πὶ ὄντες [88 ἤθγα {6 βθῆβθ οὗ 
δώντες, ὉΓ περιπατοῦντες Ἰι8ί ΒεΕίΌΓΕ, νοΓ.1. ὙΤὨυ 1ἰ 
15 τἱρη ΠΥ ἀχρίδιηθαὰ ὈΥ Ἐοβθητη 6 Γ: “ [Π086 ψ ἢῸ 
ΓΘ δοίυδίοα ὈΥ {πδ6 ἱπηροῖι8 οὗ ἀρροία, Κα 186 
Ὀγυΐαβ, γῆ. να ηο Κηον]θίρα οὗ τοϊρίοη." Κορρδ 
ἐγ γ οὔβογνοβ {Πᾶὸ (18 18 ἃ ρϑγρἤἢγαϑὶβ οὗ δοη- 
ΟἸγιδἐϊαπθ. Αηά ἢδ δχθιῃρ  ῆθβ {Π18 ὈῪ βοπιὸ Κιη- 

ἀγορά ρἤγαδοθ. Βυΐζ [Π6 δοτρίαγε 15 [Ὁ]] οὗ πηοίαροσβ 
ἀοείνθα ἔσο (ἢς ψογὰβ βθβδῇ δὰ βριγὶῦ. 

10 15 ορνίουϑ [Πδῖ δ τὰ τηυϑῖ 6 Β0ρρ 64 πράγμαται, 

ἘΞ Τοϊεῖυβ δῃὰ Κόρρε σοιηρᾶγα ἃ 58 Δ} } Δ Ὁ 8656 οὗ κατὰ ἰῃ κατεέ- 
᾿δωλος, Αοἰβ 17,16. Βυῖ (δὲ ταῖΐο τηεϊδρθοτγε ἰ5 ἀἰδεσεηῖ. 866 (86 
Ὠοῖδ Οἡ (δῖ ράδβαρθ. 
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ΒΥ. 8} 6[]1|ρ0518 ρογρϑῖτδὶ ἴῃ 41} Οτθοῖς ττιίοτθ. Τἢ6 
Ῥῆγαβα ᾧρονεῖν τὰ τινος 8180 ΟΟΟΘΏΓΒ Ἰη {Π6 Ὀοδβῖ δι ΠΟΙᾺ, 
δυΐϊ ἴῃ 16 856η86 ἐαζο ρμανὲ ευἱέξ, δἰάθ εὐὐέἠ (866 δ΄οᾷιῃ!. 
1,6χ.Ἐ); δηά δἰ ψανβ νῖτἢ ἃ ρεγδοη. 80 Ἰῃδί 4Π6 οἱἷ- 
ἰδ[Ἰοη5 οἵὗἩἨἁ (6 ( οτηιπθηϊδίογτβ ἅτ ἢοΐ δρροϑίῖο. 1 
Κηον πὸ Ἰηβίδησα ἰῃ (6 (Ἰδββίοαὶ ψιίοῖβ οὗ ΔΥ 
Ἰάϊοῦ κα [Π6 ρῥγοβθηΐ, ἜἼχοθρί η Ατβίοίὶ. Νιο. ἘΠ. 
10, 7. χρὴ δὲ οὐ κατὰ τοὺς παραινοῦντας ἀνθρώπινα 
φρονεῖν, ἄνθρωπον ὄντα, οὐδὲ θνητὰ τὸν θνητὸν ἀλλ᾽, ἐφ᾽ 
ὅσον ἐνδέχετειι ἀποθωνατίξειν, καὶ ἅπαντα ποιεῖν πρὸς τὸ 
δὴν κατὰ τὸ κράτιστον τῶν ἐν αὐτώ. [ἴῃ ἰδ ργαϑϑηΐξ 
φάϑϑαο ἰΐ 81011ῆ65 : πιηχ, ἠδοά, σαγὸ ζγ, δϑοῖς αον, 
πε ἐσυοίξά ἐο. ὅο ΤΠδορῆγ!. 78. 85. ἔς Οἱ ἐκδόντες, 
φησὶν, ἑαυτοῖς τῇ τῆς σοιρκὸς ἀμέτρῳ δουλείᾳ, τὰ τῆς 
σαρκὸς ἀεὶ ᾧρανοῦσι, μηδὲν θεῖον περινοοῦντες. Τοίδίυκ 
ΓΟΙΙΔΓΚΒ, {Π8ι {5 νοτὺ ἀθηοίθβ ἴπὸ Ἰυαρπιοδὲ οὗὨ {6 
{η06]]6ςΐ, ἐορσοέλον κοἰἐἦι τ[ῃΠ 6 αἰδοϊίοη οὐ (6 τν}}}. Βιξ 
τοί. ΘοΟμβιοτΒ [η6 πογὰ 88 ἤθγε {γδηϑίεγγοα ἔγομο 
Π6 ἰηἰα δοῖ ἴο {6 «αΠδοιίοηβ: 88 ἴῃ Μάαῖί. 16, 928., 
Ψ ΏΘΓΘ 866 1ἴΠ6 ηοί6. Ηδ πιόγεϑονοῦ δα 5 [ῃδΐ βο. 01:8 
ἜΓ6 δοσυδβίομηθα ἴο ἵΟ]]ον {Π 6 ἔγαμπηθ Οὐ αἰϑροβιείοη οὔ 
ἀπὸ πη. ΑὨὰ ἴίΐ 15 γουηδσκοα Ὀγ Ποβθηϊῃ., ἰΠδὶ 88 
1Β ἴΠ6 σΔ186, ΒΏΠΝ 18 [6 οῇδοϊ ; (γοίὴ (Π6 ἀδεϑάδ οἵ τηϑῇ 
ΝΘ ἴόγιη σοῃοϊ βοὴ 88 (0 {Ποῖ πιηά δηα ἔδο ρ8. 
Αἵ οἱ κατὰ πνεῦμα Μὰ πιυϑί ΒΌΡΡΙΥ ὄντες. Ηθῖα 

'δισαίη 6 ἤανὲ ἃ ῬΕΤΙρΡΤαΒ818 οἵ ἔσθ Οἠτ δέταις. 
ΤΑΥ]ὸΣ οὔβογνοβ [ἢ 1018 ἀπα {6 τῆγοα [Ὁ] ονσίηρ; 

ΨΕΙΒΘΒ ΓΠΔῪ Ρ488 ΤῸΓ ἃ ΘοΙῃηπηδηΐ Οἡ (ὐδἰαΐ. ὅ, 19. 
Ὅ. τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὰς θάνατος. Τῇς γὰρ ἵε 

(ὉΥ δὲ, ψ ἢ {Π|18 86η86: “Νον, οΥ Ὀυΐ, ἰο Ὀ6 οδγ- 
ὭΔΠΥ τη θά 18 (1. 6. Ῥγοάυο685) ἀθδίῃ.᾽" ΤὍΤῆδ υδυα] 
Βόη86 Οὗ γὰρ Πηᾶγ, ἤούανεσ, Ὀ6 Ῥγαβοῖνψοα : δῃὰ {8 
ΤΑΙΟΟΙ ΠΔΙΙΟΏ 5 ΔΟυΟΙΥ ροϊπίθα ουῤ ὈΥ̓͂ ΟΥΑΙ 8. 
᾿Βοίἢ θάνατος δῃὰ ἴπ6 διε Πποῖῖοδὶ ὑθγηβ ϑωη δηΐ 
εἰρήνη τὸ αϑοα, ὈΥ τηδ ον Υ, ἴογ ἴΠ6 οασα86 οὗ εἐβοδ. 
Θάνατος 5]Ώ {658 τηΐβοσΥ ἃπα ἀθδίῃ, δοιῖῖ οι ροιγαὶ 

-8)η0 οἴογπαὶ δά ϑδων ΒΑρρίηθββ, θοιίῇ 1 (ἢ18 ψοστ]α 

Ὁ Τὸ Ὑἢοδα ἀχϑηρίεθ ἵ δἀὰ Ατ βϑίορι. Ἐπ. 1216. αὑτὴ μὸν ἡ 
«κέστη τὰ τοῦ δήμον φρονεῖ. Αῃὰ 80 ἐμ ΤὨυογάϊαεδθ ποῖ ἀπέγθα εξ ηγ, 
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84 ἴη {Π6 ποχί, Καὶ εἰρήνη 18 Βαϊ (ο Ὀ6 ΒΥποπγποῦϑ. 
Βυΐ 1ἴ πᾶν 6 ΠΊΟΓΘ ΘΟΥΓΓΘΟΙΥ σοηϑίἀογθά ἃ5 ἜΧορθ. 
ἐἸο8] οὗ [6 ργδϑοθαϊηρ. 

Ι͂ῃ {86 ἤγϑθι τπηϑ θοῦ οὗ τῇ6 δροάοβίβ ἔΠϑσγὰ 18 δῇ 
6110 818 οὗ μὲν, ἴο σογΓΒροῃά ἴο ἐπε δὲ ἔΟ]ΠοΝρ. 

7. διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς Θεὸν. ἢ έμεδε 
ὙΟΓΩΒ δ. ἴο Ἷ ΟἸΟΒΘ  υ )οϊηθα ψττ [Π6 ργθοθαϊηρ; 
ἔογ {ΠΥ σοηίδίῃ ἃ τέαδοη τοὴνψ τηϊβογΎ [Ὁ]]ΠοΥγβ νῖ 8 
δηά ᾿ηααΥ. ΤΠδ διότε ἸΏΔΥ θ6 τοηαογεα φωΐρρέ, 
σἰφεϊάεηι. φρόνημα 5Βισηϊῆο8θ αἰδροδίἑϊοη, πιοῦεδ: ἃ 
Β6η86 ἴτραυδηΐ ἴῃ (6 (Ἰαββίοδὶ ψυγιίογθβ. Ῥδγφυ8, 
Κορρο, δηά Βοβεηιϊ., σοιηδγκ ἐμαὶ {μ6 αὐϑίγαοϊβ τὸ 
φρόνημα δηὰ ἔχθρα τα ρυΐ ἴον (6 σοπογοῖθβ ὁ φρονῶν 
κατὰ τὴν σάρκα ἔχθρον ἀποδείκνυσι ἑαυτὸν εἰς Θεὸν, οΥ τῷ 
Θεώ. Κορρβ σοιῃρᾶγαβ .[4Π168 4, 14., δηά οἰΐε8 ῬΒΙΟ 
16 ο. ἐπείδαν καὶ ταῦτα τῆς ἔχθρας θεώ, κακίας ἀμοίρει. 
δομοοίίᾳ., ἴοο, 1ΠΠπ|βέγαΐθ8 [ἢ 6 δχργθβϑίοη ἔγομι ὕα. 
ἈΚ ΒδῦΡα ᾧ 7. Ιηἰ πιο, φυδηὶ ἰδοογιηΐ [5γ8 6188 
οὐτῇ ραίγθ ἰρϑογαπιὶ συ θβίί, τηι]ῖ88 ροθηδβ σοηΐΓα 
1ρΡ808 Ἔαχοϊΐανιῖ. δῖα δηϊπὶ ἀϊχὶὶ Εὶ. δοθθιηι6ὶ ἢ] 1018 
Νδοβιηδη : [ηϊ πη! οἰτ4 πίον θαπ οἱ [9γδο [88 ΡῸΣ 
ποηραηΐοβ ἔδγθ ΔΠΠ08 δχϑίϊποίβ ογδΐ, ΓΟ 9, 800] - 
ψαῖδ, ἩΙΠΙΙΓΌΠῚ ἃ ἰΘΠΠΡΟΓΟ οχβ οχ Ζέσγρίο, υ84116 
δα δηηῦπ), ἴῃ 400 χοϊίδία δδί ΒΌΡΟῚΊ 1108 ἢ αἰ 608 
ἘΖΘΟΠἢΙ6Ι18. ; 

7. τῷ γὰρ νόμω τοῦ Θεὺῦ οὐχ ὑποτάσσεται. ἼΠα γὰρ 
5 εἰἑωδίγαξϊθα : ἃτπὰ ἴῃ 586086 18 885 [Ο]]ονν8 : ““ [ἰ 15, 
)ον ἐχαηιρίε, ποῖ οὐδάϊθης ἴο {πΠ6 ἰὰν οὗ αοά (δε 
ὙΔΙΠΟΓ γοριιρηδηίΐ ἰο 11). ἘῸγ {Π6Γ6 18 Π6Γα ἃ βογί οὗ 
᾿ΜεΙοϑ,8. 
᾿ ἢ, οὐδὲ γὰρ δύναται, 861]. ὑποτάσσεσθαι, ““ ϑὺς.ἢ 8 
ἀΘηροσ οἵ τηϊηα σδηηοί Ρυΐ 6 ἀἰδοροάϊοηι." ΟΥ̓ 
118 ἰΙδηρίιᾶρα {Π6 (ἰδ ν᾽ η1818 ἤᾶνα ἰδκθὴ ἃ ΝΟΙῪ υῃ- 
αὶν δἀνδηΐδρα, ἴῸΓ (Π6 βυρροτί οἵ {πεῖν ἰδνοιυτγιία ἀοο- 
{γτπ6, οὗἁἩ {6 υἱίον ᾿ροΐθηου οὗ [Π6 ὈΓαρθηογαῖθ 
ΤΩΔῊ ἴῃ ἀρργεοϊαἐηρ, τοὰςἢ 1688 σοηΐογηγίηρ (ὁ τ{Π6 
Ὀίνιπα ἰη]υποϊίοη8. Τῆι ΟἌγρΖον 6818 βυςἢ ἃ ρογ- 
ΒΟ ἃ ἰΤᾺΚ δηά βίοπμθ, ψῆο σδῇ ΠΟ ΠΟΥ δορὲπ (ἢ 6 
ψοτκ οὗ γοϊογιηδίοη ἰΠϑη ἃ βίΔ[6 ; ΠΑῪ 18 ΌΓΒ6 {πῃ 
8 βίοοϊκ ΟΥ 8 8ἴοῃμθβ, 85 Ὀοίηρ' δίοΓΑΙΥ τγορ 6] }1οἱδ, 



ΚΟΜΑΝβ8. ΟΗ͂ΑΡ, ΥΠΙ. 621 

ΜὮΙΟΝ {Π086 ἃγα ποῖ. [Ὁ 18 ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο Οὔβοῦνθ 
(Πη4ι {Π1]8 ἀοοίγ 6 18 σοηίγαγΥ ἴο 81} {Π6 ρ͵αἰποϑί στὰ 68 
οὔ )υβί!ς 6, 88 1ἴ 15 υηϑυρροτγίοα ὈΥ ϑδογρίυτο. ΕῸγ, 88 
ἴο {Π6 ργϑϑθηΐ ρᾶβϑβᾶρθ, ἴ πιαψ Ὀ6 υπαογϑίοοά (85 
ΚΟΡΡΘ βιιρραβίβ) ἴῃ ἃ ρορυΐᾶγ 86η86 ; ΟΥ Ψ]]}] δ 
οἵ δῆ Εα8γ ἱπίθγργοίδιοη, οἡ πιθίδρ ἢ 8164] ργΙηςἾ ρ|68, 
αυϊ6 δοσογάδηϊς ψιτἢ τονοϊδίίοη, 80 ἃ8 ἴο θη! γοὶν ραΐ 
5146 δὴν βιιοἢ ἀοοσίγιηθ. ΤΏΘΓΘ 16, ΠΟ ν γ, ΠΟ 8018- 
ΟΏ ΤΊΟΓΘ 88 Ἰϑίδοίογυ ἤδη {πᾶ οὗὁἨ (ΟΠ γγϑβοβί. δηὰ 
ὙΤΠοορἤγ]., ψἢο Ἔχρίδιη {Π6 ΘΧργθβϑϑίοη {δι : ““ σαἢ- 
ποέ δο, ἰ. 6. α5 ἰοηρ αδ ἐξ γοπιαὶπ δμοὴ : γυ8[ 88 1 ΔὴΥῪ 
ΟἿΘ ΨΈΓΘ (0 584} {παΐ 4 ἰογηϊοδίσιχ σουὰ ἢοΐ ὃθ 
οἰαβία ; 1.6. ποῖ ποῦ, ποΐ 8ἃ8 ἰοηρ' ἃ8 506 ΓΟΙΏΔΙΠ8 
8:1.0}.᾽ 
ΤΠ δὲ ἴῃ 1Π6 ποχί νϑῦβθ 18, ΟΥ̓ ἰἴ6 Ὀεϑὲ (τς, 

{Δ Κθὴ ἔου οὖν : 5:η66 {π6 ψογά9 σοηΐα!η {Π6 σοηο]υβίοη 
ἔγοπι {Π)6 Αροϑβι16᾽8 ἀγρυμηθηΐ οἡ [Π}15 8ι10]6ςΐ ; ᾳ. ἃ. 
“«ΤὭυ5, (Πογοίογθ, ἔπο86 Ψῆῇο ἃΓγΘ σβγηδ  }γ τηϊηαρά 
οδηηοῖ ρίοα56 αοὐἀ ;" ΔὴῪ τΏΟΓ6 (8 γ8 τοί.) (ἤδη σϑ- 
Β6]Που5 8ιι0)]6ο 8 οδη ρ[6 8486 {Π61Ὁ ΡΓΙΏΘΘ, 

9. ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ---- μήν. δι μά ἢἰϊ- 
1πογίο Ὀθδθη 881ἃ ἰῇ σεπογαΐ ἰθιτὴ8 {ἢ6 Αροϑί]8 πον 
ἰγδΏϑ εγβ ἴο {Π6 Ποπιαηβ ἴῃ ραγέϊομίαγ' ογ68. (Κορρα.) 
Ὧν. Μδοκηιρἢ 8 ἐγδηβϑιδίϊοη βίγδηροὶν ρογνογί8 (Π0 
86η86 Οὗ ([ἢ6886 ψογ(8, ψηϊοἢ 15 80 ΠΟ] ΘΉΓῪ νν6}} Γοργα- 
Βθη(6α 1η οὖν (οιημηοη Νεγβίοῃ ; οχοθρί ἰπδὲ {Π6ΓΘ 15 
ἤΘΓΘ 8η ἑαϊοπιαΐϊο 56 οὗὨ τ ᾿ηἀ] οδίνθ, ὈΥ ψ Ὠϊςἢ {π6 
ΒρθᾶΚογ ῃοΐ 30 πηι οὗ α880γ.5 [ῃ6 ΘχΙβίθησο οὗ δὴ 8ο- 
ΓΙΟΏ 88 ἐγιμϑδέβ (ἢδὶ ἰἰ οχὶβίβι δὸ ἤδθγθ {Π6 Αροβέῖβ 
ῬηΘΔΏ8 [0 540 (δῇ Π6 ἐγειδία ἴΠ4ἴ {ΠΘΥ ἃΓΘ ποῖ 1ῃ [Π6 
βοβ. Αηά 1 τυϑίοῦδογνθ, [δὲ οὐ 4}} {Π6 ΓΟ Οπγπιδηϊδίογβ 
Κορφα δοῃθ [88 ρεγοεῖνϑα {ἢ|8 ἰἀἸοπι. ϑοιηθ ἱπάθοά, 
88 Βοβϑῃη)., ψου]α ἰακα ἔστε ἃ8 δῇ ἱπηρογαίϊνε. Βιϊΐ 
ἐδαὲ (48 ΚοΟρρο τϑιᾶγκ8) ψουα γοαυΐγὸ, ηοΐ οὐκ, 
Βαϊ μὴ. 

δηπηοηά δηά Τοοκο οχρ δίῃ ἐν σαρκὶ, ““ ἈΠΩ͂ΘΣ 
ἰ6 Παρ ἀϊβροηϑαίίοι οὗ ἰπ6 ἰανν ;" τοίθγγιηρ {Π6 
ΡὮΓΔ86 ἴο 8 οᾶγηδὶ β6η86 8ηἀ οΟὐβογνδῆσθ οὗ {Π6 ἴδ, 
Αμπά ἴο {18 Με. 5΄᾽΄αἀ4θ δββϑηΐβ, ““"Ὀ6Οδι186 ἢ {Π6 Ὠρχέ 
Υ6Γ86 ἰΐ 18 ορροβοϑά ἴο ἐν πνεῦματι, ΨὨΙσοἢ ἀδηοίοβ ἐπ 6 
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βϑίδίε οὗ (86 (ὐοβροῖ: δηἀ βίησα ἱξ ψου]ά οἰπογνῖβα. 
ἢανα Ὀδ6η ρα νι ἢ τἰϊ6 ἀγιὶοθ, 848 ἴῃ νοῦ. 8,12. ὅκο.᾿" 
Αῃά ἢδ 4445, ἰμδὲ [ῃ68 βδιηθ 18 οὔβογνδῦϊθ οὗ (88 
Ρίγᾶ868 κατὰ σάρκα, κατὰ πνεῦμα, 848 Ορροβροά ἰο οδεὶ 
οἴδοσγ 1 νεγ. 4. ὅ. Με. Τασγπογ, πονθνογ, οὐ]εςῖς, 
τπδὲ διιοἢ δῇ οχρίδηδίϊου Μ1Π] ποῖ 80 {Π6 ᾿πιο ἀϊ4ῖς 
οοπίοχί. Δπα ᾿Θ 8445 [δἰ ἐν πνεύματι 18 ἃ ΝΕΓῪ τἰϑιι8] 
Θχργοβϑδίοη ἴογ θϑίηρ ὑπάογ ἴΠ6 ἰηἤιιοησο οὗ {Π6 οαγ- 
παὶ ρῥγίθορὶθ, ψῃθῖθμοῦ (ἢ6 βαίηθ ρῆγαβα Ἵοοιϊΐϊά 6 
[ουηὰ ιιϑϑὲ 'ἰπ (ἢ6 8826 56η86, οἵ ποῖ. Βυι 6 {Π|015 
1{ 18 80 υ864 ἴῃ Ερῇ. Φ,11. Ης {Ππ6η σοποϊιάδ5 ἐμὲ 
[Π6 Ρἤγα868 ἐν σάρκι εἶναι, τὰ τῆς σαρκὸς φρονεῖν, κατὰ 
σάρκα εἶναι, κατὰ σάρκα περιπατεῖν, (866 νοΓ. 0, 8, 7, 6, 
δ, 4..), ᾶΓ6 411 ΒΥ ΠΟΏΥ ΠΊΟΙ18, ΟΧρύθϑϑινο οὗ θοίηρ ρο- 
νογηθα ὈΥ ΟΠΘ᾽Β [υϑἴ8. 

[η {[18 Ια8ὲ ορίηΐοη, ψ οἷ, 18 ϑιιρροτίο Ὁγ ΟΠ γγ- 
βοδί. διὰ {6 τγοοῖκ Οὐομηπιοηΐαίοιβ, ἃ58 αἰ8ο Οτοί., 
8η4 βανϑγαὶ πηοάβθγζη οῇ 8, 1 πιιιδίέ δοαυΐϊθβοθ, ὅ66 1ἢ9 
ΠοΐδΘ οἡ νϑσ.. 1. Α8 ἴο εἴπερ, ἴ{ Μὴ} ποῖ 06 ΘΟ βϑᾶγσΥ 
ἴ(ο ΤΘηΔοΣ ἰΐ δεοαι86, “ἢ Μδοκηϊρς δηα βονογαὶ 
ΟοπιηρηίδίοιβΒ. Νὰγν, {8185 ψου δὰ Ὀ6 ΙἸησοῃβίβίοῃξ 
ἢ Ὀοί τπ6 ργθοδάϊηρ δηα {6 ἰο] ονϊηρ Ἔχργθβ- 
βίοῃβ. Τί 86η868 18: ““1 ᾿Ἰηἀρροὰ (ἢπ ϑριτἰὸ οἵ αοά 
ἀνθ! δι ἴῃ γου.᾽ἢ 
Το Οοπιπηθδηίδίογβ, ΠΟ ν σ, ἃΓ6 ἢοΐ ἀζγθοά υἷ6- 

{πο ὈΓΥ {π6 πνεῦμα 6 ἅΓ6 ἤσγα ἴο υπάἀεγβίδηά {6 
Ηοἷψ ϑρὶνὶέ, οὐ 1ἴῃ6 πιϊπά τῃδιὶ 88 ἴῃ (  γῖβὲ «}68ι.8, 
(ῃ6 αἱδροδιέϊοη οἵ Οἢγιδ. Νον ἰΠ6 δηϊθηΐ δηὰ 
Θδ ] ον τηοάδγη (ὑοπχπχθηϊδίοίβ βυρροτὲ [06 “ογηιδν 
ορίηϊοη. δὸ ἼΠΘορἢγ]. 7. ἡ γὰρ φσῷῳραγὶς τὸ πνεῦμα 
ἐστίν ὥστε ὁ μὴ ἔχων τῆν σφραγῖδα, οὐκ ἔστι τοῦ δεσπό- 
του τοῦ διὰ τῆς σφραγῖδος ἐκείνης δηλουμένου͵ Μορῖ τα- 
οοηΐ (οιμιηθηίδίοΙβ, 88 Βοβοηῃ. δηα Μιάαϊςείοη, ἢχ. 
ου 6 ἰσέέεν, ἰακίηρ ἴἰ ἰο ἀδηοίε α σοηΐν αἰϊδροξιξίοπ. 
πὰ Βοβθϑηπ). {Π1ηΚ5 (ἢδί οἰκέω 18 ἤογα ἴο 6 ἔδίζθῆ 358. 

,.17 ὃ. 90. ψἤθγα 10 15 υ86α οὗ [Π6 πήγε] Πρ οὗ 5έη. 
Βυΐ (ἢ6 ῥβββαρθϑθ σϑηηοὶ ψ62]] Ὀ6 οοιηρᾶγθα, Τῃδ 
ἔσθ Γ 1 γργοίδ ΠΟ 866 1Ὼ8 [0 6 {Π|16 βαίθσγ, ϑίηοθ ἴῃ 6 
πνεῦμα ἅγιον ϑμρμοδε5 τχ6 ἐαέέον; Ὀιυΐ ποΐ νίςα νογβᾶ. 
ἸΝρε Ἃ068 10 ΔΡρΘΑΓ ἴο τη6 (μ΄ 8ΏΥ βοῇ βίγοϑδβ οὐρὰς 
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ἴο θ6 ἰαἸΪα οἡ (ἢ8 ργθβθῆςσθ, οὔ δῦβθῃοθ οἵ ἔξ δΓ{1 616. 
88 ἴο Ἰθδα ἰο δὴν ἀδεοϊβίοῃ γοϑρθοίρ [ἢ 686 ᾿ἸπίοΓργθ- 
ἰδ 108. 

9. οὗτος οὐκ ἐστιν αὐτοῦ. ΤῊ] 18 ἃ ρορμῖαν' ΘΧΡΙΘ8- 
ΒΊΟΠ, 8} γἱὴρ: ““ἢ6 ἢδ48 ΠΟ σοηπδοῖοη ψη ἢ} 
88 ἢ15 (Δ1{Π1{1}} [Ὁ] Οογ, δηὰ σοηϑθαυδης!γΥ Μ}}} θ6 Ὧο 
Βδιγιοἰραῖογ ἴῃ {86 Ὀαποίίβ ργοσυγεα ὈΥ ἢϊπ,. 

10. εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν -- δικαιοσύνην. ΗθΓα ψ6 
αν [ἢ 6 8816 Β6η{Ἰπηθηΐ 8ἃ58 δὶ 7, 25. ΤΠ6 τηθδηϊηςἢ 
15: ““ΒοΘνοῚ 8 ἃ ἴσα ΟΠ γιβίίδη, ἢ, δἰ βοιρ 6 
ἸΏ ΠΔΌΠ[5 ἃ ΒΟΥ ΡΙοη6 ἴο 51}, τηϊβογαῦ]6, δηα πιοτγίδὶ, 
γοῖ, ὈΥ 16 Πινίηθ δριγι ψῃο} ψογκοίῃ [ἢ δία), 18 
ϑέυάϊοι8 οἵ νἱγίιθ, ἃ την ᾶνο 8 8:Γ6 Θχρθοίδιϊοῃ 
οὗ δἰθγηδὶ 8] οἱέγ." Οοἴρᾶσγα 1 (ον. ὅ, ὅ. 2 (ονυ. 4, 
10 ἃ 11. Σώμα δῃὰά σὰρξ λ416 ΒΥποηγυτήουβ, 886 
βρη {Π6 Ὀοαγ, ἐς 86 οὗ νῖςθ.0 Πνεῦμα ἀδηποίΐθϑ8 
Θοσ τὴ6 τππᾶὰ οὗ (6 (ΟΠ γιβιῖδη, οὐ (ἢ6 )ινὶηθ.: 
ϑριρ 861, (Κορρο.) 

ΒΠοθθητα. ἰηίογργοίβ εἰ ὃὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν : “1 τἢ8 
ἀοοίγίπα οὗ Ογῖβέ ρονϑῦῃβ γου ;" σοιῃρδγίηρ 4 (ον. 
8,17. Βαΐ 1 πιυδὶ ἔΟΠ]ονν {Π6 56η86 οὗ πνεῦμα Θεοῦ; 
οἰκεῖν ἐν ὑμῖν, δΔῃά πνεῦμα. Χριστοῦ ἔχειν Ἰι.8{ ὑθίογα, 
Ψ ὨΙΟἢ ΘΧΡΓΕΘΒΒΙΟΠΒ, 88 1 ορβεγνϑά, οὐρίζ ρΡΓΟΡΘΙΪΥ ἴο: 
Ρ6 ᾿πίδεργοίβα οὔτμα Ηοὶυ ϑριγ. 

10. τὸ μὲν σώμα νεκρὸν δι’ ἁμαρτίαν" τὸ δὲ πνεῦμα, 
δωὴ ὃ, ὃ. Τῃθ86 ψογ5 ἃΓ6 δχςιθαϊρῚ δὈβίγαβο δ 
τηγϑιϊσαὶ ; δά Ρείηρ βυβϑοθρίίθ!α οὗ πογο [ἢϑῆ ΟἿΘ 
ῬΔΘΔΏΙηρ,, Πᾶν 6 ργοάυςοά ἃ ἀἸν οΥΒ ΟΥ̓ οἵ ΟΡΙὨἸΟἢ8 διηοηᾷ; 
(οπιηθηίϊδίογβ. [{ 18 Πρ ρΟβϑί]6 ἔῸΓ τὴ6 [9 Θῃΐοσ δι. 
αγρα ᾿ηΐο [Π6 τηργῖ8 οὐ (ἢ Εἰ Γ Ἰ οΓργοίδ 008. [1 τηυβὲ 
ΤΟΐδΓ ΤΩΥ τοϑογ8 ἴο (6 δηποίας!οἢ8 οὗ ἴοοκθ δηὰ 
Μδοκηῖρῃῖ, ψμοβα ᾿πιοσργοίδ!οἢ, ἤόνανον, 18, 05. 
βοοά ρστουηάβ, οδ]εςίϊοα ἴο ὈΥ δίαἠθ δηὰ Τυγηος, 
Μἤοτη 866. Τὴ ἰδιίογ μᾶ9 ρίνϑῃ (6 [οἰ ον ηρ ἰηρΘ- 
Βίουϑ δἰδίθιηδηΐ οὗ {Π6 Ἰηἰοερτοίδοη. ““ [{ (Ἰεῖϊβὲ 
Βε ἴῃ γουῦ (ν. 10.) ἰδὲ 15, υπ!τδα ἴῃ. νοι. ὈΥ ΠΝ] ηρ; 
ξΑ11}, ργοάποίηρ [Π6 Το ροΓ δηὰ αἀἰβροβιιίοη οἵ (ἢ τὲ 
(σοπηραγα Φοδη 15, 4. ὅ. 17, 38., ΕΧΡτγδδββίνθ οἵ ̓τηπ|θ- 
ἀϊαῖα ππίοι ; 4]80 (οἱ. 1, 27.. 68]. 4, 19) ; δμομρῇ. 
ἐῆς Βοάν 15 ἀ684 Βδοδιιβα οἴ ϑιη (ν, 12, 18, 14,), 8]-- 
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(δουρῆ ἴ0 8 ΠΟ. 5ΒΘΟΪΥ πλ ΒΟ ΓΑ Ὁ ]6 δηά τηοτγίδὶ, ονθῃ 
ἴῃ ὈΘΙΙΟΨΟΙΒ: (ἔοτ (Π6 Ῥγορτγιθίυ οἵ τ6 δάαϊοη οὗ 
αἰἐλποιρἦ, 866 0, 17. Μαῖί. 11, 25.) γεῖ {Π6 βριγιΐ 15 
116, Ὀδοδυβα οὗ γἰσῃίθουβηθβδ, [Π6 80] 18 δ γθδαῦ 
αἰϊνε ἰο Οοἀ δηά οίδγῃδὶ (155, Ὀδσδυδβα οὔ (ἢδί ρῥιοῖΥ 
δηἋἃ πο] η688 ψ ὨΙοἢ δηϊπηδίθ 11,᾿ οὐ ““ θοοδυβ8ο οἵ {Π8ῖ. 
Ἰυβεσαίίοη νηοῦ ἰῃ6 Οὐοθροὶ ᾿ππρᾶγί8. ΤὨϊ5, 1 
“ν. ἴῃ {Π18 νϑῦβα τηθδῃ 9ρὶγἐμαί ραγέ 7 πιαπ, (σἰςἢ 
15 Τηοϑί Ὀγοῦαδίο, 1 {ΠΠΠΚ, οὐ δοςοοιιηΐ οὗ {6 δῃίϊ- 
{ἢ|6818,}) 1Ε 1Ὁ ΞΙ]5 ΠΥ [Π6 ΗοΪγ δριγῖ, 15 (ῃ6 Β6η86: 
“(86 Ηοὶγν δριγιῖ ψ|} ρῖνα |1ἴ6, Ὀδοαυβο οὗ τγὶρῇ- 
[Θοι 8688 : ΘΧΡΓΘΒΒΙΠρ' ἴΠ6 8Β6η{ἰπηρηΐ [πα΄ ἢ6 18 16 
δροηΐ ἴῃ οἤἤξβοίηρ Οοὐγ γοϑυγγθοίίοη. ΤΠ] 15 δ γπηθά 
Ϊῃ νοῦ. 11. ““1 τῆς δριγιὶ οὗ οὐ, νῇο τγαϊβϑα .680.8 
ἴτοιῃ (ἢ6 ἀραά, ἀν 6}} 1 γοιι (σοιθραα οἡ νϑσ. 9.) 
Οοὰ (ὁ ἐγ. τὸν Χ. ἐκ νεκ. ὈΘΙηΩ ἃ ΡοΓΙρΡἢ ΓΑ818 ἔογ οὐ) 
ὙΠ τοβίογα ἴο [Π8 ὄνθῆ γοὺγ ᾿πταϊ Ὀοά 68, ὈΥ 1{Π|8 
ΒΔΠ6 ϑρὶγι ὙΠῸ ΓΟΒΙ468 1) νου. 80 1Π6ῃ (ν. 1.), 
Βοἢ, ὈΘΙηρ᾽ ΟὟΓ ργαβϑθηΐ βίδίθ, δῃὰ βο ἢ οὐγ ἤοΡα οὗ 
Γαΐιγο ΠΡΡΙΏ6858 δῖ (ἢ6 ρθηθγαὶ γοβυγγθοίοη, ἷὸ ΔΓΘ 
ἘΠᾺΘΡ βίγοηρ ΟὈ] ραίίοη,᾽ ἕο. (Κορρϑε.) 
ΕΓ ΤΥ οὐ ρϑιῖ, ἱ πιιιϑὲ σοηΐεββ ἰῃαΐ 1 σδη πὰ 

80 ἱπιογργοίδιοη (μδῇ 18 ποῖ ᾿ἰ40]6 ἰο οδ]εοϊίοη. Βαυΐ 
{πΠ6 ἰᾶ80 τηϑηςοηθα οη6, ΝὨ]Οἢ 18 ἰουηάοα ὕροη (παῖ 
οἔὔ ΠΥ δηὰ Ταυ]όσγ, ρογαρ8 ᾿ηνοῖνοβ {Π6 ἐδραδσέ 
ἀ Ποῦ ἰγ. 

11. εἰ δὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος ᾿Ιησοῦν ἐκ νεκρὸν 
οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. ΤΏδι [Π686 ψοΓαΒ ἀγα (ο 6 ἴδίκθῃ ἴῃ {Π6 
Β8ΠΊ6 8686 88 δ΄ ν6Γ. 9., 15 ρμἰαΐη ἴγοῖ [6 ῥϑγα 6} 151: 
οὗ τροϑιῦοτῖβ ; πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος ᾿[ησοῦν 8 σὨΠ ΩΡ 
(ἢ6 Βρίγῖ οἵ αοα. Βεῖ {π6 Αροϑβ]ῖ8 οἤοββ ἴο ιι86 ἃ 
ῬΘΓΙΡταϑ18, Ὀδοδιι86 ἔσοτῃ {ἢ86 γαβαγγθοιοη 186] οὗ 
ΟἸἾ γι ἢθ Πδα γϑβοϊνβά ἰο ἀδάιιοθ ἃ 581:Π|}18Ὁ γΓθβΌΓΓΕΟ- 
τοη οὗ (γί βείαθβ. (Κορρο δηὰ Βοββϑημι.) 

11. ὁ ἐγείρας---σώματα ὑμῶν. ΤΠ (ὐοιηπιοηίδίοῦβ 
86 ποΐ ἀρτοϑα ψἤῃοῖθογ (Π6 γοϑυσγγθοίίοη ἤθγα ἰγοαιϊθὰ 
οἵ 5 ἰο Ὀ6 υπάοτγβίοοα ἴῃ 118 ργοροῦ β6η86, οὔ {πὸ ἴὰ- 
ἴυγΓ6 ΓΘΒΕΓΓΘΟΙΊΟΙ ἴο ἃ βίδίθ οἵ [6]1ο!γ, ΟΥΓ, 845 ἴῃ Ο, 
4.---Ἰ1. οὗ ἃ πηογὰὶ δηά βρίγιίυδὶ οηθ, παπλοΐν, ἴὸ ἃ 
Ηἴδ οὗ μο]πο58 δπά ρίθίυ, ἴο μὲ εἥεοίαα ὈΥ {Π6 τεὶ!- 
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δίοη οὗ (μγίβι. 6 θεβὲ (οιημπηρηίδίοτα, Ὀο(ἢ 8η- 
οἰδηΐξ δηὰ πιοάργῃ, ψ ἢ ΓΘΆ8ΟΠ, Ργοίδγ {Π|6 ζογ πιο ; 
Θϑρθοΐδ! Υ οὐ δοσοιυηίΐί οὗ (ἢ6 ρί)γα88 θνητὰ σώματα, 
ΜΠ] ἢ 86 θ8 ἴο σοηῆηῃα ᾿ξ ἴο {18 Β6η886. ἀἀῃηάὰ {8 
Ἰηϊογργαίδίίοη 18 δάοριδἀ ὕγ Κορρθ δῃὰ Βοβϑηπῃι., 
ψΐο δχρίδιἢ : ““ ἔθ] 1665 ΠθιΏρ6 5ιιηῖ, 41 παῃς 88η6- 
{11 νι βιυ ἀδηΐ, φάτ ν 8 πη] ἃ σΟΥΡΟΓΙΒ ΟΧ δηΐθ- 
δαίᾶ νᾶ οχοτγῖᾳ, ἰἀῆπς βοηζδηῖ; ἢάπ ἴῃ 1Π|ὰ αἰϊυτᾷ 
νιἃ ρογίδοιὰ "οδι! δγαηῖ." Αηἰ ἀραὶη, “ Π6υ8, 4] 
ΡΓῸ ϑιιὰ ομηη!ροϊθπιὰ (Ἰγιβίιιη ἴῃ νἱϊδιῃ γανοσᾶ- 
ν", 18 νοβ οἰϊδιὴ ροβῖ τηογίθιη νἱί2 γοϑίαςι." Εο- 
86ηη. 848 : ““ Ποςοῖ ἰρίίιγς Αροβίοϊ8, Π6 σοιρογᾷ 
υϊ6πὶ δου π, 41}} τηθηΐθ νειὰ οἰ ΓΙ ϑ!]4ηᾶ ργϑ αἰ 
δυηΐ, Ἔχρογία ἴογο [Ὁ] ΙΟγ 8. 118 5 γί ]8, ηι ροβῖ 
ἸηΟΓΘ ΠῚ 8η1π|8 Ἰρβογαιη σαιἀοῦθυηι." Κορρο, Ὠον- 
νοῦ, δεκπον]θᾶροβ (αὶ ἴῃ 6 Βοη{Ππηθηΐ Μ1}} Ὀ6 ὑηο}"}- 
δος! οη8 16, [ἢ ἴτ θ6 υηἀογβίοοα οὗὨ {π6 τπη"ηογαἰ τοϑὺγ- 
ΤΘοίοι ; 5ίη66 11 18. ἈΠ Θ5ΓΙΟηΔ0]6 (ἢ. {Π δὲ ̓δ τι80.8}}γ 
δϑογιυθαά ἰὸ (6 Ηοὶγ δριίγιῖ. ““ΥὙδὲ (48 6) ἢ 
οδηηοῖ ὃ6 ἀφηϊρα {ἰδὲ ἴο {{|6 βαη6 8ρ1|1|0 ἴῃ6 Ζ6νν8 
Ἀ5ογ 6 ἃ 1Π6 τοϑυνσθοίίοη οὗ τη6 Ὀοαγ ίτοιῃ {Π8 ἀθ84.᾽" 
Απά Πα δάυςθϑ βανογαὶ [ξὰρὈϊῃῖοαὶ οἰζδί! 8, ΠΊΟΓΘ 
οἵ ψῃοἢ τΔῪ 06 56 ἴῃ δι, εἰδίθι!ῃ. δϑοβμοείίρ., ἢον- 
δνδγ, δοκηονθάρο ἐμαὶ ἰΠουρ (Π6 80}]66σῖ ἐγτεαιοά 
οὗ 15 [6 Βρ! 1 οὗ {πὸ Μεβϑιαί), γϑῖ ἰἴ 18. 1ὴ αἀποέῤερ 
86η56. Απά ἢ πιαϊηίαϊη [ἢδτ [Π6 Ψψογ8 ἃ ποΐ ἴο 
θῈ ἰδίκρῃ οἵ ἃ τογὰ] δηά βριγ 8] Γαβυγγοοίίοη, θὰ 
οὗ παι Ὀγ νος ἢ {6 Ὀοά 165 οὔ [Π6 γι8ὲ ν1}} Β6 Γαϊϑεὰ 
ἰο οἰθγηδὶ Ἰἰρ ; ἰο ψῃϊςἢ (Π6 8δἀ445) (Π6 ψενν5 σοῃῆηῃβ 
1ῃ6 50η86 οὗ {1Π6 δχριρββϑίοη. αΑῃηά ὃς γεἔεγβ ἴο ἢ 8 
ποῖα οἡ Φοῃ. 0, 4Φ.-ς Βιυῖ1 866 πο γϑβϑοὴ ἴο διηά (ἢ6 
Αροβίϊα ἄονη ἴο «Θνν δῇ ΟρΙ ΠΙΟΏ3. 

12. ἄρα οὖν ἀδελφοὶ, ὀφειλέται ἐσμὲν, Χο. Τἢθ 
ΡᾶτιοἾε68 ἄρα οὖν ἤᾶνᾳ ἃ ἰγδηδι εν 6, ΟΥ̓ τϑῖπϑυ οοποίμ- 
δῖν 6 860η86 : Νοιυ ἐῆφη, Τήως ἐδθη. ἽΓΑγ ον ἀπὲ Μδο- 
Κηϊριι τοραγὰ ἴΠ6 βθηΐθηορ ἃ5 838ὴ ἐηήεγθποο ἴγου 1[Π6 
Τολβοῃίημν; οοηίδίηθα 1η {{|Ὲ ἰογθροιηρ ρᾶγὶ οὗ {1}|5, 
δηιὶ ἴῃ τῆς ἵνο ἐογσοροίης (Ππαρίοι8. (Εουπ θη 
σοηῆηθβ ἰξ ἴο {Π6 ργθοθαϊηρ νϑῦβ68 οὗ {Π18 ΟΒαρίογ, 
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η οἰζποῦ 6486, εἶ σοποϊυβίοῃ ἰ86 υ864, ἴο ᾿πἰτοδυσὰ 
Δ ΘΧΠΟΓΔΙΙΟΙ, ΠΔΙΠΟΙΥ το (ἢ6 αἰβοθαγρα δπὰ [}}ἢ]- 

. τηρηΐ οὗ {Π6]Ὁ βδογϑά οὔ] ραίοηβ ἴο ἃ ᾿ϊ 6 οἵ ρίοίυ. 
ὈΟφειλέτης εἶναι βἰρη!ῆεθ ἴο δὲ δοιπά ἰο ρΡονζογπι 

ΔΏΥ͂ δΒογνίσα [ὉΓ 8018 οἡ6. (866 (ἢ6 ποία οἡ ἤοῃ). 1, 
14.) Τα 8686, πθῆ, 18: “" Ἧα ον ἢο οβ]ραίϊοη 
ἴο β6γνα {Π6 β658} ; 1. 6. ρστγδί γ οὐ σογγυρί παῖαγο. 
Ηετγε δ͵είβ. σοι ραγθβ ϑορἧ. Α1]. 901. οὐδὲν ἀρκεῖν εἰμ᾽ 
ὀφειλέτης ἔτι : ΨΏρΓΟ Βγιηοκ αιοίθ8 ἔγοπῃ ΨΊγρ. ΖΕ. 
11, 61. Νοβ ᾿υνοηθηλ ΘΧδηϊπηθι, οἱ Ώ1] Ἰατ σου] 6! - 
Ὀυ8 118 2) δοηέοτι. 
ΤΙ οὐ 18 ἰαΚοὴ ὈΥ Κορρβδ [ὉΓ οὐδὲν 1. 6. ἐν οὐδένι. 

Βυΐ ἰἴὰὶ ψουϊὰ ἐλμς ἤανα ἢδα 8 ἀϊἔδγεηΐ ροβιτίοη, δηὰ 
ἑηάἀορα (116 βἰτυσίυγο οὐὗἁἩἨ (ἢ6 βϑηΐθηςβα. τοι ἃ ἤἢδανα 
θαθῆ οἰδογνβθ. 6 σοηῃδίγυστοη ρῥ]αιηἶγ 8ῆθνϑ 
(αὶ {1πΠ6 αροάοδὶβ 15 ψϑδηϊηρ, ΝΏΙΟἢ τῃ6 ΑΡροϑβί8 
ἶρις πραη ἴο ΒΌΡΡΙΥ ; δηΐά, 1ἴ βθεηβ, 6 ἱπίθηάδοὰ 
116 ΟΓΩ8 εἰ γὰρ, ὅζα. ἴο Ὀ6 ρΡαγαηίμοίϊςαὶ, δυΐ ρτα- 
ἄυδ!}ν ἰεὲ τἤθπὶ ἰοβα ἰῃθῖς ργθηςῃθιίοαὶ! οἤπδγαςῖογ, 
Δα πλεγρβα ἰηίο (6 ἀϊγοοῖ. Τἢυ5 οὐ πιυδί θ6 ακϑη 
ἴῃ 118. υϑι14] 86 η56, δηΐ (16 [ΟΠ] οσίηρ οἰδιδα 6. 5ὺρ- 
ῬΙΙ6α, 18 τοί. βᾶγ8, εχ γϑίίοηβ ορροϑίὶ(!, εἴ εχ 118 
46 βεαυυηίιτ, 1. 6. ἀλλὰ πνεύματι τοῦ κατὰ πνεῦμα 
δῃην. δὸ (ξσεαυπιϑηΐι8, ΨῃΟ Ψ6}} ρϑιδρῆγαβθβ 1 : 
Μετὰ γὰρ τὴν τοσαύτην χάριν, χρεωστοῦμεν κατὰ τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ ξῆν, καὶ οὐκ ἔτι κατὰ σάρκα. 

Ζῆν 18. ὮοΓΘ υ86ἀ οΥ̓͂ Δεουβίοπιεά δοίίοη. ὙἢΘ τοῦ 
κατὰ σάρκα (Τ Ὠδορἢ. οὔβεγνθ8) “" 18 δά ἀφα ὈΥ ψΑγῪ οὗ 
Θχρί δηδίίοη, δηά α͵50 ἰο βῃονν λοῖῦ ὅν 6 ἅγὰὲ θουπά 
ἴο {πΠ6 ἥδε (ον βοπιθι ρ να ἀο ον ἴο ἰΐ; ϑυςῇ 89 
[ὁ πουΓ 8} δηα ἌἽπογιϑῇ 10), ἀηά ον ἴδγ ηοί." 

18. εἰ γὰρ κατὰ σάρκα δῆτε, μέλλετε ἀποθνήσκειν. 
Τηδ γὰρ 15 τοηἀογοά ὈὉγ Μδοκηϊρῇῃς τολεονοίογε : Όγ 
τ ΠΡΡΕ ἵηῖο πὕογὸ ; ΜὮὨϊοΝ 15, 1 {ἘΠ} Κ, 15 [ΓῸ6 5656. 
Βυΐ 1 σδπηοί ἜΡΙοΥς οὗ ἢὶβ ρᾶγδρίγαβθ, “" ποὴ ἰδῃ- 
ἴὰτη πο θδϑῆθ Ὧἀθ ν 8 πηϑγοίιγ σὰρξ, νΘΓ πὶ οἰίϑην, 
8ὶ Θ8ΠΔΊ 86Π18 110], ΤΪΒΟΓΟΒ οἵ 10 [6]101851]}Π108 νοβ Γαα- 
αἰ :;᾽᾽ ψῇῃϊσῇἢ βϑρϑί8 00 δγιςϊα]. Τὴ ψογὰβ γοίογ 
ἴο {ἢ οἶδιι8θ οἴη 66, Δα ΔΓΕ ΙΩΘΓΘΙΥ τησδηΐ ἴο 88- 
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“ἢ ἃ γεάθ0η τοῦ ΤτΠΘῪ οὐρῇῆς ἴο ᾿νε αϑἶον ἴδ βρὶ τὶς. 
τ τᾶὺ δ6 ῬΓΟΡΕΙ ἴο γουηδγκ 1ῃΠ6 ΠΙΡΏΪΥ δη 1 Π 6168] 
σαϑὶ οἵ 16 βεηΐθῃςθ. 

Κατα σάρκα, “" ἀοοογάϊηρ ἴο [86 1.818 ΟΥΓ 16 658." 
ΟδιφϑζΖον. Ὄχρίδίηῃϑ 1ἴ, “" δοσογάϊηρ ἴο {Π6 ἀοιηϊηίοη οἷ 
Ἑοτγαρὶ παΐυγα,. Ὀοίογα 8 βἰδϊθ οἵ τορϑθηργαίίοη." 
Μέλλετε ἀποθνήσκειν ἴΒ ἜΧρίαἰποα ὈγῪ Βοβθηπη.: “’ γ6' 
8ῆ4}} Ὀ6 πηϊϑογδῦ 6 ἢ (ἢ]15 6 δδὰ ἰὴ {Π6 ἡοχί." Απά 
"6 δ ἀ8, (Πα δχρεγίθῃηςβ βῆθννβ νἱοθ ἴο ὃ6 {Π68 οὐρίη 
ΟΥ̓ ΘΘΓΥ οὗ ονογὺ Κιηά. Βιιῖ ἀποθ. 566π|5 Γαι γ ἴθ᾽ 
τοίδγ ἴο [η6 σοπάειηπδίίοιν δη ρα ηἰβηπιοης οὗ ἃ [Ὁ- 
[ΓΘ 8ἰδῖδ : 45 ϑήσεσθε ἴο 118 ταν αΓά8. 

. 18, εἰ δὲ πνεύματι. Ἰλοβαπ). διναιι 8 τοῦ Θεοῦ : 
8η4 οχρίαϊπϑ [18 “(Π6 (Ο τγίβείδη γα]! ρίοη." Βιυΐ: 
ΒΓΕ τἰἢ6 πεχὶ ν 6786 ῬΓΟνΘ8 11 (Οο Ὀ6 ΒροΚθη οὗ {Π6 
Ἡοίν ϑρὲνγ. 

18. τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε, ““ τ, ΟΓΕ ΠΎ, 
ἀδϑίγου ἰῃ)θ 6ν}} ἀββϑίγοβ οἵ η6 θοαγ." Πράξεις ἀ6- 
ἡοίθ5 ανὶέ ἀοιίσηϑ8 (45 ἰη (οἱ. 8, 9.) ψΕ ον δον [δ η- 
φοῖνοβ ἢὰ (ἢ6 Ὀοῆγ. ἸὙποοάοτοι νοὶ! Ἔχρ αἰ 16 
πράξ. τοῦ σαίματορ, [ἢ118, φρόνημα τῆς σαρκὸφ, τὰ τῶν 
παθημάτων σκιρτήματα. Νοῖν {1}|8 ἴεγ (885 Κορρε 
ΤΟΙ ΓΚ58) σου φΓοἤΘη68 ἢοῦ ΟἾΪΥ ἘΧΈΘΓηΔΙ δαί οη9, 
υαΐ ἱπίογηδ! ἔθ! ᾳ8, τῆ 6 ὑρείρο οὗ ἐξ εηἰηά, δηά 
(ἢ ἀδεῖγοβ οὗ (86 ἤθαγῖ. ἔγοηι [86 σορίσεβ Βαθβίη.- 
ηἰοαὶ 1Πυϑιταιίοτβ δασποοὰ θγ ϑοβοοιρο, ἢ Δβρϑαᾶγβ᾽ 
(αι θανατοῦτε ἰθ8 ἀδοα ΔρΤΟΘΔΟΪΥ ἴο 1ῃ6 76 ν ]8ἢ 5δογὶ- 
ἢοῖα] πιοίαρῆοτα ὋΣ ὉΓΊΌ, ἐο δαογ ῆοο, (ἰϊ. 6. ἀθβίγου,) 
ον} οοπουρί ϑοθηςα." 80 βδηῃοά: [0]. 48, 8. ““«Ὑ7Χᾷὰο- 
ανοσ βϑογσοθ (9.8) ον] σοποιρίβοθησο, ἰξ 18. (ῃ6 
5αῖηθ 45 εἶ ἢ6 ρ᾽οτθεα (Θοά ἴῃ Ὀοιῇ νου! 8, ἰἢ ἐπ 5. 
δϑα ἴῃ τπ6 ποχὶ. ΤῆπΒβ ἴΠ6ΓΘ 15 ΠῸ τϑᾶϑθῃ (0 830Ρ- 
Ροβο, ψἱτἢ Ογο ίτι8, {Ππ4| 1815 δ 5 ἴο τ[ἢ6 ΓΟΓΙΏΟΣ 
ον! Ηἴδ οἱ ἴη6 Βοπηδῆ ἐοπνογίβ. 

ΤἼΘ τοϑαϊηρ σαρκὸς ρρΘδΓβ (0 ὃ6 8 ρἼο88. 
"14, ὅσοι γὰρ πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, ὅζο. ϑοπηθ 

Ο(οιηϊμμοηζδίογδθ ργθ88 ἴοο τ οἢ Οἡ 16 86η86 οὗὮ γὰρ, 
48 ἢ τμε986 ψογάβ ἱπαϊοαῖοα {Π6 σεαδορ τοὴψ τῇ 6 Υ 
βδου !ὰ πιοσ ἐν ἰπ6 θεεῦς ει {μ6 φΡοάγ. Ἐσρρε Βᾶ8. 

8 
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ἸΏΟΓΟ {τ ΪΥ γοιηδγϑά, {πὲ (ἢ 686 ψοΓάβ, (ΟΥ̓  ΠΙΟἢ ὉΓΘ 
ἀεηοίοά τῆς ἰηίογηδὶ δ  ρ8 οἵὗἩ ὄνθῦυ ἴγὰθ (ἢ 8114}, 
Ψ ΠΘΓΘΌΥ ἢ6 18 σοῃβοίουβ οὗ θοίηρ ἀρᾶγ ἰο (οα,) ἃγα 
ἸηΘδηϊ 88 8 σοῃπῆἤιντηδίίοη {π8ι (ἢ ΓΙ 501Δ 8 Μ}1}} Ὀ6 ΡϑΓ- 
τἀ Κογβ οὗ [ῃϊ5 [6] ον. 718 βθεῃπιπιθηΐ, ἤοΟΨΘΝΕΓ, 18 
Βοιηονν αὶ ἴοο νᾶριι6. δγῆαρ8 γὰρ [88 ΟὨΪΥ (ἢ6 
86η36 οἵ αμέομι. ΤΠ σοηηθδοίίοη ἢ459, 1 {ΠηΚ, Ὀθο ἢ 
Β ΟΟΘΒΘΙ ΠΥ ροϊηϊοά ουξ ΟΥ̓ ΟΠ γυβοβίομη δπὰ ΤΠ6- 
ΟΡ] γαοί. “Ἴη6 ψογὰβ (βᾺγῪ (Π60}}) ἃΓ6 τηθϑηΐ ἴο 
ΒοὟ τ|6 σειοαγα οὔ τηογιγἱηρ ᾿υ5ῖ ; Ὡδιηοῖγ, {Π 6 
μἰσὰ ρενι! ρα οὗ Ὀεϊηρ βοηβ8 οὗ οά. Απάᾶ δα 
ΑΡοϑβι 6᾽8 γοδβοηίῃρ 5 18: ΤΠοβ6 (ῃδὲ γα ἴῃ ἰοα 
Ὀγ {π6 βρίγιὶ οὐ (σοά, ἀπά τηογιν [Π6 ἀφο 5 οὗ [ἢ6 
ῬὈοάγ, ἴπαν, δηᾶ πον οἠΐν, ἅτε βοη8 οἵ σοἀα. 

[η ογάδγ ίο υπάἀοιβίδηα (ἢ6 ἔογοθ οὔτε δχργοββίοῃ 
ἄγεσθαι πνεύματι, ψΜ6 πηυϑὲ τοιηοθοῦ τ[ἢδὲ ἄγω ῥτο- 
ΡΘΓΪΥ ἽΜΠΙΝΕΕ ἐο ἱπιρεῖ, Δη ἃ 18 υ864 ἴῃ ἃ ρΡἤγ 5158] 5656, 
ΘΒρϑοῖδ Ϊγ οὗ {πΠ6 ἐμιριέίδθ Ὁ ἐδδ «εὐἱπά ; 8858 ἴῃ Αςῇ. 
Ταῖ. 168. τὸν πλοῦν εἶχον, ἔνθα αὐτοὺς ἦγε τὸ τνεῦμα" 
ὃς 279. ναῦν ὁρών κατὰ πρόσωπον φερομένην --- τὸ πνεῦμα 
αὐτοὺς ἦγεν δΔηὰ ΗεοἸϊοήοτ. 1. Ρ. 48. ἡγόμεθα οὖν ὑπὸ 
τοῦ ἀεὶ πνέοντος" (411 οἰἰ6ἀ Ὦγ ἴγοι8) Βυΐς 1 15 880 
θα οὗὍὨ ποῖα] δηα Ἰῃΐθγη] ᾿πιρυ}86, ἡδι θυ, [Πδὶ οὗ 
106 γ»ιϊπά ; (ἡ ῇδησα {16 Ῥθοῦ Πα ργορσίοίν οὗ τἢ8 
ἰογπ ἄγεσθαι πνεῦματι του Θεοῦ). δ0 ἄγεσθαι ὑπὸ τῶν 
λόγων τινος ἴῃ 86 6 Γδ]ὶ ρᾷ888ρ68 οὗ ΠὨΙοηγ8. ΗΔ]. οἰϊοὰ 
Ὀγ Κγρκθ. Βαῖΐ (18, (εβρβοί! ν ψἤεη [6 ἰθσπὶ 15 
πη!6ἀ ΨΙΠ πνεύματι τοῦ Θεοῦ, ἔτοτῃ (Π6 ΝΘΓῪ παίυΓα 
οὗ {Π6 58} ]6οΐ,) ἐπιρίλοα τῇ ψὲοίαϊπρ ουτβαῖνοβ ἰοὸ 118 
συϊάδησθ. [τ αἰβο ἴδκαββ ἔὼσ ριδηῖϊθα {πὶ ἰἤογα 15 
δτοδῖ ποεά οὗ {Π|8 ρυ 86 οὐ ρυϊάδηςσο. Τα οοη- 
ἰοχί, ἴοο, ὈΙΔΙΗΪΥ διρροῖοβ (δι νὰ ἢανο 1Π6 »οιῦοῦ ἰοὸ 
γεδὶδὲ [ἢ 6 δρίείε : 8Π4 {ῃογείογε νὰ πιιϑῖ ηοΐὶ ὃδ6 σοη- 
διἀογοιὶ 85 Ὀγιιΐθϑ, ΟΥ βίοοϊϑ δηά βίοῃθρϑ, θεῖ 8ἃ8 πιογαὶ 

ἘΞ 80 Ῥαγθιδ ννεἶΪ ΓΕΊ ΑΓΒ: “ Βίζηϊβοαῖ εἴ Ὠδίυγεβ ποδῖγε ῃγανὶ- 
ἴαΐομι δἵαιιθ ἱτ θθςο τ δίεμη, οἴ δρθοΐδ 8 γαῖ 85. (τ διιτ πιδπ Ὠδοςϑ- 
δβἰιδίδι, {1} τηΐγατη εἰ ἢοδοίδῃ), αὐ εχ ποϊθητ! θυ 05 οἴ οῖς νυ ] δι - 
ἴε5; ἀεοἴοιἰηαΐαιο νο]υπίδ[θ5 ὨΟεῖΓ8 δα δροηϊσ εἸἰρεηάυπ Ὀοηυϊ. 
Μείδρδογα εἴ ἃ οδδοῖδ δι! ρδινι 8, φυὶ ἀυοίογα ἱπαὶρεηῖ." 
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ΔΠη4 ἔγεε ἀρθηίβ8.Ἑ Απά {ἢ15 νίονν οὐ 1ῃ6 800) 6οὲ [5 
ἴῃ ρεγίδεοϊ δοοογάδησθ ψί ἢ {πὲ οὗἩ (Πγγϑβοβῖ., ΤΏθο- 
ΡὮν]., ἀπά (ξουηθη, ψῆο ψ6}] Ὄχρίδιῃ {ἢ 8, παντὸς 
τοῦ βίου ἡνίοχον καὶ ἡγεμόνα προστήσονται, 8561]. τὸ πνεῦμα, 
Ἰ. 6. κυβερνώνται, ἡνιοχοῦνται ὑπ᾽ αὐτοῦ, καὶ τὸ πνεῦμα 
κύριον τῆς τε ψυχῆς καὶ τῆς σαρκὸς ποιούμενοι. (566 
ΙΏΟΓΘ ἴῃ Οἤγυβοϑῖ.) Οὐτούϊ 8 δχρ δίη8 ἢ6 ἴδθγηὶ ὈΥ͂ 
απὶγπιαπέμ : 80ἃ οἰἰ68 ἔγοιη ΨΊΓΡΙ πιθη5 αστέαέ πιοη- 
ἔοι. Απάὰ Ο,οί. δπὰ Κορρε ({ἰϊηκ ἰδ βυῃποηντηοιιβ 
ὙΠ {Π6 ἡηαιοοίἐησ οἵ τῃ6 δρίγιῖ, βυργα νϑγ. 0. δῃηά 
(δὶ. ὃ, 18. Φ Ρϑι.1, 2. 

14. οὗτοί εἶσιν υἱοὶ Θεοῦ. Νον {ὉΠ} ον 8 (π6 γεισαγά 
οὗἉ {18 γί] ἀϊηρσ ἴο [Π6 συϊάδησε οὔτΠ6 δρίτιι, νὶΖ. (Π6 
Ὀοϊηρ δοη5 ὁ Οοά, 1.6. (88 Οατοῖ. ἜΧρ] δ: η5) 80η5 ηοῖ 
ὈΥ πδίυγο, θὰ ὈΥ͂ δάορί(!οη, δῃηἀ ἴῃ ἃ πιογα δας ]θηΐ 
ΠΔΠΏΘΓ. Εοτγ τ Αἀδπὶ νὰϑβ σα] ]6 ἃ ἃ βοη οὗ αοά, δ6- 
οϑιι86 αοὐ δά Ὀγοαῖπεα ἰηΐο ϊπὰ [Π6 Ὀτγρδῖῃ οὔ ἴθ γ- 
τοϑίγίαὶ [6 ; ον τησἢ ΠΊΟΓΘ {Π086 ἴῃ ψῃοΏ ἢ 
Πδῖῃ Ὀγθδί θά {Π6 βρ᾽ γι οὐ ΠΟ] 685! (1 20}. 8,1.) 

[{ ἀρρθὰγϑ ἴῃ ὈΥ [15 ἴΘγπ (ἢ6 ἨΘΌγονν8 αχργοββοά 
ΔΠΥ αἷοβα σοῃηθοίοη, οἰζπογ Ὀγ ἃ δοίοη, οἵ ὈΥ 510)]- 
Ἰαγν οὗ δ 0118. δ88 Νοεβββϑ 8 12)185. ἦβ. νογὰ νὶ 
ποι. ἢἰ., 1)6εἱ, Οριιβο. 2, 888. ἤδγ οἰϊθὰ ὃγ Βοβθη- 
τυ ]]ογ. Ηθ πηᾶίκο8 [ᾧ σοῃρίϑῇ 1ῃ δαϊηρ δηϊπηδίοα 
ΨΠἢ 1Π6 τιϊπά οἵ Οοά ; ἰη ᾿πηϊαιῖηρ ἢ15 ρογίθοιοῃ8 ; 
ἴῃ ἰοαγηΐηρ δηα βιγοηρῚν ᾿ηἤχίηρ ἴῃ {Π6 τπα τἢ6 
ἀοςσίγίης οὗὨ (ΟὨγίβί, ψῃιςῆ 18 (ηΔἰ οὗ σοα. Απά ἢ 
8145 ; “" Θυοηΐδηι 15, 4ιι] Γϑοΐδιη ἀοοςΓΙη8Π) ΔΠΊΡ]66- 
«ἰἴαγ, δἰαιιθ 86 ὕδηὴθ6 δρϑιο. Δοεσοιηπιοάαίΐ, ΠΟ ροίοϑβι 
ΠΟΙ 6886 δ6ο δοςθρίυβ οἱ 68 11551Ππ|08, ἸσίτΓ Ποιηθῃ 
““ιίίονιπι 1)οὲ ἰτληϑίογιαγ. οἰϊατη δα δεαϊῥαξϊ ἀϊυΐηο 
8 Π}}Π1πππᾶ]η6 πη, πὸ ἢοΟ Ὠοϑίγο ἰοςο, 1 Ζοῇ. 8, 2. 4118- 
46 ἰοςἰ8." ΤὨϊ5, Ποψψανθγ, Β66η18 ἴοο υηἀθοῆηεα δπὰ 
ἔατ ἴοο ἐϊηιϊέοί ἃ νον ; βανογαὶ 1προγίδηϊ ἔδαίυγοϑ οὗ 
1η18 Ὠίνῖηα υἱοθεσία Ὀαίηρ οπιθα ; ΘΒρθοῖα  γ {Π6 

ἜΤΙ 18 ἴΓῸΪγ γεγο Ὀγ Ἐδιΐι5, {παὶ (ἢ τοτὰ ἄγεσθαι ἀοεβ ποῖ 
πυρὴν δῺΥ συτηρυ ϊδβίοη οὗὨ {π᾿ Ψ0}}}, οὐ νἱοίθηξζ ᾿πῦρυΐβα, Οὐ πϑοθβδὶίγ οὗ 
δοϊΐοη, Ὀυϊ μαϑϑῖνα πο! διΐοη, Ὀγ νυ οἢ (8 ἩΝ11} ἰδ Ὁ 186 ϑρὶγίϊ οὖ 
ἀοὐ εβξεοιυα!}ν ἐποίμιοα δηὰ τορμίαἑεα, γεῖ 'ῃ ἃ ΤΔΏΏΕΓ σοηϑίϑίεπϊὶ 
ΜΓ (γοθάοῃ;, δηα 50 [(δδιὶ {Πππ πιαπ ἀἰπιδεὶ  αοίε. 



650 ΚΟΜΑΝϑ, ΟΗΔΡ. ΥἹΙ, 

{νοὸ ΤΟ] ον ἱηρ, ψ Βΐοἢ ἤανα 668 ν᾽ 61} βυρροδίεα  ΌῪ 
Κορρεα: 18{, Τα Ὀοίηρ ἄδαγ' ἰο Οοά, 885 ἃ βοὴ ἰο {Π8 
ζλιηογ: Φάϊν, ΤὭδ Πανιηρ ἃ σὶρ ἠέ δῃὰ ἐπέονγεδέ ἰὴ κῃ 
ΠΟ οὔτ δίῆογ ; 88 [ἢ 80 15 ἢ61Ὁ [0 18 ἔδΠ6. ἢ 
οοῦβ: Τ|ν 8 {πη6 Αροβιίς ἀϊηηδεὶ ιὶ βυρρεδβίβ δὲ νϑῖ. 
17. ΟλγρζΖονβ "]Πυ8[Γαι] 08 ἔγοπῃ ῬΏ1]Ο 1ἢ ἢ. 1. δον 
1 δῖ {Π||8 ποίίΐοη ψὰ8 ἢοΐ πη ΚΠΟν ἢ ἰο {Ππᾶϊ βρίγιίυδὶ 
ψον; 6Χ. ρζ. Ρ. 841 Α. οἱ δὲ ἐπιστήμη κεχρημένοι τοῦ 
Ἑνὸς υἱοὶ Θεοῦ προσαγορεύονται, δ᾽! 6 (ἀγῦρΖον {Π}}Κῆ 
Ργ ἐπιστήμῃ 18 πηδδηΐξ (6 ὨΙνὶπθ ϑριγιί, τορερβθηῖρα 
85 σιμάἀϊηρ πηδη τἰπίο 8}] ἐγυ τῇ. 

16. οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας, ἅς. ἩΓγρ ψ6 
ἢανα ἃ οορῃβνη»ηπιαξοη οἵ ψῆδί νχ85 βαϊἱ οἵ {{Π||8 ϑριγεσιαὶ 
ϑαορίίοη : 8δη4, (45 (Πξουπιεη. οὔϑογνοβ,) ἰἢς Αροβεὶθ 
{ἈΚ658 οσσαβίοῃ, γοῦν [06 τηρηϊίοη οὗ 11, ἴο δῆον τἢ8 
πδίαγο ἰῃεγθοῖ, δηά ἴο ροϊπί ουμ ἴο «εῖυς (8. ϊρσῇ 
ΒΌΡΘΙΟΓΙΓΥ (ο τη ἢ ψΐοῖ ἰῃφῪ δά Ὀθθη ἀξ)" 
νοϑίϑα ὃν (ἢς ἂν οἵ Μοβοβ." Ι 
ΤΠ αὔονθ 18, 1 θα Ιίονς, [η6 ἐγ βοορα οὔ το ρΡ45- 

ΒΆρ6, ἰὩἢ ἰγτδοίηρ ψ ἢ ςἢ, ΟΝγγβοβῖ. δηὰ (6 Οτροκ 
(οιηπγρηίδίογβ ἤανα ὈΘΘΩ ΤΏΟΓΘ 8ι10ΟΘ85{μ] ἰδ ΘΓ 
Τοσρηΐ ἱπέογριθίθγϑ, [}ὴ οὔθ {πίηρ, ἤονενθνῦ, {πον 
ϑ66η ἴ0 ἢδνα ογγθά ; ἡϑιηθίυ, 1ἢ δϑογ δίηρ [0 πρεῦμιᾳ 
{Π6 586η86 Ποίν δὲν» έ, ν ̓ ς ἢ ἢΔ8 τη οἢ δα θανγαθδοᾷ 
{Πεὶγ Ἔχρίηδίίοηβ, δηα οσοδβι οηδα {116 αἰ ΌΪ Υ διά 
ΟὈΒΟΌΓΙΥ οὗἁ νῃϊοἢ (Ὠτγγβοβῖ. σου ρίαη8. Οτοῖ. γι88, 
1 θο6] να, (6 γε ψἢο βαν {Π|8{ πνεῦμα ἤθτο, Κα τῃ6 
60. ΤΥ, 88 (85 οἴἴβη) [Π6 86η86 οὗ αὔδοίεδ : ἢ 88 
Ἰπιογργθίδιοη ψ ἢ οἢ ἢ85 θ6θη θ6βὲ δαορίβα ὃγ ἰδῃς 
θεβ8ιὲ [Ιηιογργοίθσβ δίηςσθ ἢϊ8 {{|6: ἐπουρὰ ΟἸφαγὶβ 
δὰ 0} Β. ΠΥ πγαϊηΐαϊῃ (4. 1( δἰρηϊῆθβ {π6 Ηοὶγν 
δρΙῚ. 

Ἐ Τὸ ν ο ἢ ρυγροθα ΤὨΏΘορὮγὶ. σοΐοσβ ἴο 18.1, ᾧ, ““ἴ δατε ὃ6- 
Βοίίδη δηὰ ὕγουρϊ ὑρ οἰ] άγθη." Απά Ἐχοά. 4, 48. ““ 1Ι5Ἐπιδεῖ 
ἼὩΔΥ̓ "δῖ. Ὀυγη." (ξουμπηεπίυ9 τεΐεσβ ἴο 8. 115, Θεοὶ ἐστε καὶ 
ὑψίστον πάντες. 

1 Ἰράδρὰ ἴΠ6 γοσὰ πνεῦμα ἰ8 υβρα οἔὗὨἁ 4}] ἴα βἰγοῆρμεν επιοίξοῃβ 
οὔ (ἢ ϑ, 88 ἰονο, γαίῃ, ἃς,. ὅ8εε 1 (οσ. Φ, 14. 4, 41]. ΟΔ].6,1. 
80. ὅεθμίϑ: ““πμεῦμᾳ )μησίυπι ποπιἰηλθιβ, αβεσίι πὶ ἀδηοίδηιίθυς, 
χρείαν ἐχ ΕὈνδίβιο ποι δεῖ λο δεηδιων, υἱ ἔη Ῥγορβοῖὶβ ϑρί εἴτι δο- 
Ῥογῖβ εϑἱ (815 δηΐπη αϑεοιίο εἰ δοηβιβ, αὐἱ μὲς νεὶΐβν Ὧδς μοφεὶδ 412- 
ςογὸ, εἴ αὐ ἀϊάϊοοΓ8, νἱϊὰ χρυ γα." 
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οὐ Τα ροηϊενα δουλείας, 88 1 4}1} ρῃγα8β68 ΠΟΤ [ἢ18 
ΗδφὈγαίβιη ἰδ Κ68 ρ͵άαςθ, 15 ἔογ {16 δα)δεῖΐίνα δουλικὸν. 

Τῆς πνεῦμα δουλείας 18 Θχρίαϊποά Ὀγ 1 ,οοΚα δπά 
Ρίοσοθ 845 ἀθηοίϊηρ {Π6 ἔδαγ οὗ ἀθαΐίῃ, υπάθγ ψῃϊςῇ 
16 ἰὰνν Ιοεἢς 6 Ψ6ὁγχ8. Βυΐ (ῃγυβοβί. δῃὰ (Π6 Ο τρεῖς 
Τηςογργοίογϑ, ἃ8 αἰβο ατγοίϊυβ δηα τηοϑί πιοάθγῃ (οη]- 
τηΘηϊδίογβ, ΠΊΟΓΘ ΤΡ ΕΪΥ υπαἀογβίδηά ἰ{ οὗὨ [Πδὲ δεγυϊέθ 
δριγὶἐ τὺ ρογνδάθα {6 ψἤο]6 οὗ {πΠ6ὸ Μοβαῖς δοο- 
ΟΙΊΥ, Μ᾿ ὨΙοἢ (48 Βοβθηῃλ. ΓοπγδΓ 5) ἀθαὶζ ἴῃ τἢγοαίθη- 
Ἰηρ8 Δηα ρυ ΙΒ πηθηΐβ, δηὰ σγοαυϊτοα ἄδην δηάᾶ πἢ- 
σθδϑίηρ᾽ ἜΧρί δίς! οἢΒ οἵ 81η8 ; 80 (δῖ 1 ΨὰΒ ΠῸ ΨΟΠΩΘΓ 
10 Βῃοι ἃ σεπογαίθ βυοἢ ἃ βρ γι. 

1δ. εἰς φόβον, ““ ἴον ραν," ““τῃαΐ γε βῃουϊά ἔδαγ." 
Πάλιν, “" ἀραΐῃ, ἴῃ γουΓῦ ὩΘῪ ἀἸΒρΘηβδίΟἢ 88 ἱῃ ὙΟῈΓ 
ἔοτιοσ ομϑ.᾽ ὅθε Ηρῦ. 2, 1δὅ. ϑοιῖῃρ (οιηπηοηϊδ- 
ἴοΓβ, ἃ8 Βοβθητη., [Ὠ]Κ τπᾶΐ [ἢ 6 ῬνΟΓΩΒ ΠΙΔΥ 480 Ὀ6 
Γοίεσγοα ἰοὸ 6 Οδηθ6 ΟὨἸγιϑιδη8. Απά [ξ 15 ἴγὰβ 
{Πδὺ δα σοηδϑιτυϊεα ἃ σοηβάογαθὶθ ρᾶγὶ οὗ (Π6 Ηρὰ- 
{Π6ὴ ψογβϑί!ρ. Ἐχρίδίοηβ, ἀηά οἴμοι Ἰδθογίουβ δηις 
ΘΧΡΘηβῖνο γῖθϑ δΔη ἃ σΘΓΘΠΊΟΉ168 ΨΘΓΘ ρΓΔΟ 1866 : δηά, 
8ἃ8 Ἐοβϑητῃ. οὔϑβογνθϑ, πλ} τά ο πη οἤἴδοιϊί, υἂἱ 
8 Ὧ0]1Ὸ ΘοΓ ἢ Βρογῦα ροββθηΐ θοηᾶ, ΦὈΟὨ Δ Π) ΠΏ} Π8 

ἢ Ογοίία8 1]Ἰυϑἴγαῖ 68. (ἢ 8 πνεῦμα δουλείας ἔγοπη ἃ Θομῃραγίδοῃ 
ἢ τὴ6 αἰδροδιτἱοη οὗἉ βουνδηῖβ Οὐ ϑανθ, 0 δὐϑίδι η ἔγοῃη οἴϊξδησθρ, 
ποί τῃγουρῇ ἴον οὗἁ {Πδῖὶγ πγαϑῖθγ, Ὀαΐζ, “ πιεῖ ογυςΐβ οἵ μεπάρθῃς}8 
Βαῦθηδ. Απὰ δα οεἶ68 ογ. Ερ. 1, 16, 46---8. Νες ἐυγίυτη ἔσοῖ, 
πες ἢ ρὶ, 5ὶ πὶ ἀΐςαῖ ϑεγνυό; Ηδθεβ ργείϊπ, ΟΣ ὨΟῺ ὈΓΕΣΐδ, 470. 
ΝΝοὴ Ὠοηλίμδπη) ΟΟςἸα]; ΝΟ μρᾶϑ.8β ἴῃ ογίιοα οοσνοθ. Αμπα Ατσίβιοϊ. 
Χείρους δὲ ὅσοι οὗ δι αἰδῶ, ἀλλὰ διὰ φόβον αὐτὸ δρῶσι, καὶ φεύγον- 
τες οὗ τὸ αἰσχρὸν ἀλλὰ τὸ λυπηρὸν». 

ΤΙδορ ναοὶ (ἢπ8 ΔΌΪΥ σοηϊγαϑῖβ [ἢ βρὶ τὶς οὗ [6 ἴννο Ὠΐβρθνθ8- 
ἄοῃϑβ: Καὶ γὰρ καὶ αἱ τιμωρίαι παρὰ πόδας καὶ σωματικαὶ, λιθασμοὶ, 
καὶ καύσεις καὶ ἀπλαὶ. Ὅτι μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται καὶ διὰ ταῦτα 
πολὺς ὁ φόβος πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν. Καὶ αὖ οἱ μισθοὶ ἐπίγειοι, καὶ 
ἐπαγγελίαι τῶν τῆς γῆς ἀγαθῶν, καὶ τὰ ἐπιτάγματα μικροπρεπῆῇ, καὶ 
δουλίκα. “Ὥστε ἐκεῖνοι μὲν, εἰ καὶ υἱοὶ ἐκαλοῦντο, ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι" 
ἡμεῖς δὲ, ὡς εὐγένεις καὶ ἐλεύθεροι. Καὶ γὰρ καὶ οἱ μισθοὶ ἡμῶν 
οὐράνιοι, καὶ βασιλεία οὐρανῶν᾽ καὶ αἱ κολάσεις ἡμῖν, οὗ λιθασμοὶ; καὶ 
τὰ τοιαῦτα παρὰ τῶν ἱερέων, ἀλλ᾽ ἀρκεῖ τραπέξης μυστικῆς ἐκβληθῆ- 
γαι ὡς υἱὸν. Καὶ τὰ ἐπιτάγματα, θεῖα καὶ εὐγενέσιν ἁρμόδοντα. 
Μή ἐμβλέψῃς ἐμπαθῶς. Μὴ ὁμόσῃς. ᾿Απάκτησαι τὰ ὄντα σοι. Καὶ 
οὐδὲ φόβῳ κολάσεως, ἀλλὰ πνεύματος ἐπιθνμίᾳ καὶ ἀγάπῃ καγορ- 
θοῦνται. 

.« 
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ἴρ88 5:01 αἀνογβαυδαηίιγσ. οϊγίῃαίϑη) ἩΘΟΘΘΒΆΓΙ 
ψ ΘΆΚΘη5 ἰἢ6 το δῆς οὗ πῆδὴ οἡ ἢινὶπα Ὀγοίθοςςοπ, 
ΜΠ ]6 ἴἴ, ἴῃ {16 8λ1η6 ἄθρίθθ, ᾿ἰησγθᾶβ68 ἢ8 ἴδαγ οὗ 
Ὠινῖπο νγαῖ}), βίης 6 ἢ 6 σαη ἢαγάϊν ἤορα ἴο ργορ 16 
βασὶι ἡππηθγοι5 6 1168, ΘΒρθοα ν᾽ 88 ΤΠΘΥ ἃ’6 οἰϊθῃ 
αἴ νᾶτίλησο ψν1{Π| οὁ.6 δηοίθγ. 

Ιψνουϊὰ οὔβογνα {παΐ οἡ {{Π|Ὸ ἡδίιγο δηὰ οὀχίθηςξ οὗ 
ἔδατ ὑπάογ ἰἢ6 Οσβθροὶ θοοηομγ, ἔννο ἰοηρ δῃηηοῖα- 
[ἴΙοη8, ὉΥ (ἀπηογοη δης (ρε 18, Ὺ 6 σοηδυ δα 
ἴη {{16 Οὐίοὶ ΘΔΟΤῚ, ἐβόυ τη {Π6 ἔογηγοσ οὗ {ἢ δ πὶ 15, 
Π|͵πκὸ (Πδὶ οἵ ΟἸδαγῖι5, Ἔχ οθοα! ΠΡῚΥν τγϑιιςα]. 

, ὙΠ γοϑροοῖ ἴο {Π6 ι.56 οἵ {ΠπΔ δοσοηά ρϑγβοη ρἷα- 
ΓΑ], ἐλάβετε, ᾿ἴ 15 ΓΒΕ οὐβογνρα ὃγ ΒοΖα, {δὲ ἐδ 6 
ΑΡροϑβῖ!6 Ἀρρ|165 {18 ρϑυβοηδιν ἰο τη6 Βοιηδη (ἢ γ15- 
[1848 : Δηα 1{ 15 ἴὴ ναῖη {πᾶς (ὐΔιμογοη τηδίηΐδὶη8 ᾿ἴ 
νγ88 τησὰηΐ [ογ τ)}6 (Ἰλαγο}} οὗἨ Ἔν ΓΥ ἃρθ ; 41} {π8| σδη 
8 5414 15, 1 τῇδ ὑὕδ6 δρρίϊθὰ Ὀγ δοσοτηπιοάαικιοπ. 
γ|αῖ ἢ6 88γ5 ψουα Ὀ6 πλοῦὸ ἴσα οὗἩἉ {Π6 [Ο]] ον! ησ ἐν 
ᾧ κράϑομεν, ΜΝ. οἢ 18 τηθαηΐ ΟΥ̓ 8] ( γβϑι΄Ί8π8 (Ὀοῖϊι 
ὅεν8. ἀηὰ Οθηι168), δὴ ρογῆαρ8 δα}! γ ττὰθ οἵ 
ΘΥΘΓΙΥ͂ ἃρ6. 

1δὅ. ἀλλ᾽ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθέσιας. ΥὙἱοθεσία οὐρῆὶ 
ποῖ ἰο 6 τοπαθγθὰ σάομέδοπ. Α8 Κορρε ψ6}} τϑ- 
τηᾶγκϑ, {Π6 ατροῖὶς νογά 15 αὐρϑίγαςσϊ οὐ {πΠ6 σοηῃοτοῖρ 
υἱὸς; 80 παῖ [Π6 ΑΡοβῖ]8 ννὰ8 σομπῃρο! οὶ ἰὸ ἴ4Κ6 
υἱοθέσια, ἱπουρἢ ἴῃ 4 ἀἰΠδιθηΐ 5β6η86, ποὶ οἴ δάαορίίοη, 
νυι “οη-οἠὴ».Ἐ 

16. ἐν ὦ κράξομεν, ᾿Α. ὁ π., ““ Ὀγ ψ]]ςἢ (ἐπ υἱνέμθ ὁ 
ν᾽ ἢ}16}}}) 5ρ|γῖ, 6 σοη ΠἀΘΉΕΥ σ8}} ὕροη αοὐ νι {ἢ 6 
Ἀ]1ἃὶ ἀρρε ]διϊοη οἵ αι ογ.᾽ Κράξειν ΔΒ 6ΓΒ ο ἴῃ 6 
Ηφθῦ. ΝᾺ», πυοεταγο, ἱπυοοαΓο. Ἷ σδηηοί δ586ηΐ ἴο 
Ῥιγθθ8,Ἠ, ῆΟ ΓΘΟΟρΡΠ]ΖΘ5 Δη ἐπι ρἠαδὶα ἴῃ [6 κράϑομεν. 
Νοτγ οιρίνε (Π6 ἰδ ἴοὸ "6 σοηῆπροά ἴο ἰηνοσδίϊοηβ 

ἘΞ ΘΟΠΪουσπεΡ. Οὔβογνοθ, {παῖ δομίοα δ0η8 τρὸγα οὐδε ὈΥ ἴἢ6 
τέο, 88 ννα Βπαὰ ἤοιῃ ἢ ὅϑ.Π0]. οἡ ΡίηἋ. ΟἸντωρ. 9, 95. ολ]]εὰ 
νἱοὶ Θεοῦ. ΒΥ ν} οἢ νν8 τηθϑιῖ, ἴ δυβῃροθθ, δ0π8 ἴῃ ἴΠπε δσίσἠΐ οὔΓὶ 
Οοά; μεγῖναμϑ δ άϊπρ; ἴο δυπὴα το] ουβ σθι ΟΠ ψῃΪοὮ δοοοσῃ- 
μδηΐϊεά τοῖς βἀοριοη. ΤΠοιρἢ να ΠΛΑΥ "»εγοοῖνο [ἢ6 βᾶπηδ [Ὅγηϊ ἴῃ 
Θεῖος, απ μποΐδ, ννῆο ννᾶ8 οοηϑιἰογθ ἃ φιασὶ-μαίετ. ΤΠυ8 ΟΌΡ γοά- 
7}αἰῆοντ, ροάς δον; ἴο ΜὮΏΪΟΝ πᾶν Ὀ6 δάἀάεαὰ οἵἷδον τυογὰβ ἴῃ νασίοιιϑ 
Ἰαπρυδραθ ΒΓ (ἢ 6 δαπη6 ἃ] οη ἰΔ Κ68 ρίαςα. 
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οἴδγθα ὉΡ υὑηάοῦ δάνογβδιυ. [10 οχίθπάβ ἴο δ(- 
ἄγρϑ868 ἴο σού, δἱ 41] {ἰπη68. 
ὙΠ γοβροςοΐ ἰο ᾿Αββᾶ ὁ πατὴρ, βοιῃ6, ἃ5 4114 δηά 

Ηδιηπ)., νου !ὰ γα ὅδ, 1. 6. ““ ΜΠ Οἢ 15 Ἰηἰογρτγοίθα." 
Οἰδθιβ, 85 ατοί., 1[)γιβ᾽05, 8Δπ4 Βεοιοοίῖρ., {ΒΚ {Π|6 
ὁ πατὴρ 88 ἤδτα ἰἢ6 ἔογτοα οἵδ νοσδίϊνα : 88 ὃ Θεὸς, 
Κα 18,18. Βυϊ οὗ [ἢ18 ἰῃδγα 18 0 ῥτχοοῖ; ΠΟΓ 8 
ἴΠ6ΓΘ ΔΩΥ ΔῈ ΠΟΥ ἴογ 1. ΤῈ Αρμοβῖῖα οἤοβα ἴο 
086 ἰννοὸ ψογὰ8 οὗ [ῃ6 βᾶπη|6 ἱπηροτί, 418 ἴο ἢ18 γεαϑδοῦ 
ἔοτ 80 ἀοίηρ, Ψψ6 γὸ ἰοξ ἰο ςοπ]θοΐυγθ. Οὗτοί. {π 1 Κ8 
11 ννὰ8 ἴο 1πηἰ4ἰ6 1Π6 ρμεγοόγαπι ραΐτγὶδιι5 δίαπαϊεοηεἐϊιηι 
υ00 68; Β'Ππ66 ΓΟρου Οἢ 5 {Π6 ΨΘΥῪ 6586 η66 οὗ ἰοηά- 
688. Βιιῖ {Π|18 566Π18 ΘΟΧίγθιη ον ἔλγ-διο δ. Νοὶ- 
1Π6Γ. σδὴ 1 {π1η 1, ψ {|| Εγαϑπιιβ δηά οἴἤογβ, ἰδ ἰἤογα 
8 ΔΩΥ Θηιρ ιαδὶδ; 5Βἴησθ ἃ 15 ποΐ 88 1 1Π6γΓ6 ΨθΓα ἃ 
τορι οη οὗὅὨ {Π6 δαπι «υογά. 1 ἄστοαθ ψιῇ Β6Ζα, 
Οὔρθη, δηὰ 1) Ὀίδι, [Πα (ἢ 6 πατὴρ νν88 δα ἀβά ὈγῪ 
ΨΑΥ οὗ οχρ᾽δηαίίοη. Υδὶ 1 σδηποῖ αΐ αὖϑο [ὨϊηΚ, 
ψἢ Τοϊοίυ5 δηά 1)οάέτ., ἐπαι (6 Αροβί]β ἰηθηἠοά 
ἸΚΟν 86 ἴο ἜΧΡΓΘ55, ὈΥ 1Π6 υηΐϊοη οὗ Ηδῦγεν πὰ 
Οτοοῖκ ἰογης οὗ ἱηνοσαίίοη, {Ππᾶΐ ἴῃ6 δάορίϊοη νν 88 
σομηηοῃ ἴο Ὀο}} ; δηά ἰῃἢδι ὑυοϊῃ 96 νν8 δηα (ϑῃϊ]68 
ΨΘΓΘ πηϊ6ἀ ἴῃ {ΠἸο56 ἀδνοί!οηϑ ἢ ]οἢ οσα ἀϊοίαιοά 
ΌΥ 4 ἢΠ1ὰ] αρί γι." 

16 αὐτὸ τὸ πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῴ πνεύματι ἡμῶν δ. 
ε.τ. Θ. ΟἸ 8 ψν6}} οὔβθυνοβ: “ ἱπηπηογδίαν δάδιις 
Αροβίοϊιυβ. τις ἀοσυμηθηίΐο ;᾽ 4. ἃ. ““Ὗαῖ οἱμοσ 
Ριοοῦ οὗ 1}15 ἀο ψα 5βεθκὴ Τῆδ νϑΓῪ βρ:Π|ὶ 6 ᾶνθ 

ἘΝΟΥ ἴ8 [Πἰ5 Ἰησοηϑϑίοηϊ ἢ {πὸ οὈβεσναίίοη οὗ ϑοποείίρεη, 
{παι {6 7εννβ οὗ ταῦ {ἰπ|6 υϑεὰ ἴῃ σομηηοη αἰβοοῦγϑα (οβρθοδὶ !ν 
ὙΠ Εη οὗ ἃ ρϑιποϊϊς παΐυγο) ἴο σοη)οΐη δῦγενν δη Οτγεοῖκ νογήβ. 1 
τηιιϑῖ, πονανοῦ, οοηΐεβ8 [δῖ ἢ 6 ΟἸΠΕΓ ρϑββαρα πῃ ννῃϊοῖν τῃ 8 ἑοῦ ϊα 
Οὐσιγδ, ὨΔπη)εἷγ Θα]αῖ. 4, 6., 18 ηοῖ ἐἀνουγαῦϊα ἴο [6 ἰηϊεΓργείδί:οη 
οἵ Τοϊείυ8 δηὰ 1)οδάτί χε; ΠΔΥ 1 ννουἹὰ γαῖ ποῦ τα οἵα βιιρροβα 
ποΐ, (45 ϑοϊιοοίἵμϑθη οοπ͵θοῖαγεβ, ἴπαῖ ΑὉΌΔ μϑῖον ννδβ [ἢ Ἰῃνοοδίοῃ 
υὐτεγεὰ Ὁγ ἴῃ6 ΟὨγίϑιϊαη8 αἵ {6 ἤτϑὶ νἱϑ Ὁ]6 εδυδίοπ οὗ ἴῃε ΗΟΪΥῪ 
δρίπι, Ὀυῖ (Πδῖ ἰϊ ννᾶ5 {πε [ἢΠς ἔοττῃ ὃν "νη ϊοῖϊ δ τ}}68 οοπιτηθῃοοὰ 
1Ποῖγ ργανεγϑ, (88 Ψ6νν8 δι τω μἷν νυ ΑὈΌΔ,}) δηὰ μεγῆδρϑ ἔογιπθ ἴδμ6᾿ 
ἢτοὶ ννογάβ8 οὗ ἴπ6 ὑγδυεν ρῥγοῃουῃοθα ὈΥ̓͂ ΡΕΙΒΟΏΒ δον ἢὨδνίηρ' Γ6- 
οεἰνεὰ Βαρί 81. 
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᾿ χοσεῖνρά του Οὐοά Ὀγ 16 (ὐοβρεῖ, Ὀδαγθίῃ ἰρβ πον 
3 ΟΣ ΒΡΙΓΙ[, ΟΥ πιϊηά, (δῖ ψα ἃγθ (6 οἰ] άγεη οὗ 

οὐ." 
Βγ [86 αὐτὸ τὸ πνεῦμα (Πγγβϑοβίοῃῃ δηὰ (6 Οτϑοεῖς 

(ὐοιηπιοηίδίογβ, 88 4180 {Π6 τηοίθγῃ οἤθβ8, υπαἀογβίβη 
{6 Πποίν ϑρὶγὶϊ, Ἔχοθρί βοπηθ σεσθηΐ [ηἰδγργοίογϑ, 88 
Ἐοβοη. δηά βοῆ]θαϑ., ΨΠ0 δχρίαΐη 1, ““ τη νϑγῪ 
Α]1ὰ] ἔβο!ηρ ; δυΡΡΙ γἱηρ δου αὐτὸ τὸ πνεῦμα (06 
ψοτγά υἱοθεσίας ἔγοπι {Π6 ργοσοάήϊηρ, θοίηρ τῃμ8 ἰδίκοη 
ἴον πιϊπα ; 88 ἴὴ 1 (ὐοἵσγ. 92, 11. 2 (ογ. 7, 1. Βυΐζ 
ΒΙΙΓΟΙΥ 4}} {Π18 18 παγϑῇ 1 (ἢ6 δχίγοιηῃθ. Ηδᾷ {δῖ 
Ῥϑϑθὴ {86 86η86 ἰῃηἰοπαρθα, ἰἢ6 Αροβιῖα ψουϊὰ ἢανα 
864 οὐἱἢξσ ψοτάὰ89. Ηδθ νοι]ά ποί, 1 {πὶηκ, ἢανθ 
ψυυ(6 αὐτὸ τὸ πνεῦμα, ἀπ σογίϑ! ΠΥ ποί ἢᾶνα δπ- 
Ἰογεα 1Π6 νεγῦ συμμαρτυρεῖν. Βε5β1468, ἃ8 6 ΗΟΙΥ 

δρίσιι δα Ὀ6δ6η Ὀαίοτα τηθημοηαα, ἰ 88 ΠΠΚΟΙγ ἴο Ὀ6 
ορ] ογοά ἤθγθ. [{ πηυδὲ ππἀοιυβθίθαϊγ, (ἤδη, Ὀ6 υη- 
ἀεγβίροά οὗ {Π6 Πηοίν 8ριγὶέ; δῃὰ 1{Π6 86η86 ἀρρθᾶτγβ 
[0 Ὀ6 85 ἔὈΠ]ον 8: ““ΤῊ Ηοὶγ ϑριγιῖ Ὀβάγθιἢ πιΐηθβϑ 
ψ 1}, ἀδοίαγοιῃ 'η σοη]ιησίοη ψιτἢ, (18 ΟἿἿΓ ΒριΓίϊ, ΟΥ 
ἀϊβροϑίτἰοη." δὸ {παῖ (ῃ6 Αροβεῖα γεϑίβ {π6 ϑνἀθῆςσθ 
οὗ {ποὶν Βεϊης βοη8 οὗ (ὐοά οἢ ἔτῦο »γορΐβ. 18, Τηδι 
ΠΟΥ πᾶν γεςεινοα (ἢ6 ΗΟΪΥ ϑριγιι. φάϊγ, Τδιὲ 
(Π6Υ Ῥγθδογνα ἃ ἢΠ14] ορθάϊθηςε ἰοναγάβ σοα. 

. (Οὐδ δηΐδίοῦβ Ὠοίσα ἤογο (ὴ6 ΑπίδηδΔοΪΑ8158, ΟΣ 
1Πι6 Δη{Π6818, Ὀοίννοη (ἢ6 ἔνο β Ζηβ σδι ἢ 8 οὗ πνεῦς- 
μα. ϑοβδοοίίᾳ. οὔβϑογνοβ [δαί {ἢ]18 ἐεδέϊπιοην οὗ ἐΐε 
,ϑρὲὶνὶἐ 88 Ὠοΐῖ ὑηκηονῃ ἴο [Π6 ὠδειῦδ; 85 ἣθ βδονϑ 
ἔγοπι βανθγαὶ ἘδΌΪ 1041] ρᾷβϑᾶσθβ.Ό. Αηὰά ἢθ οοη- 
οἰἀθ8 ὈΥ ἰαγίηρ ἀονπ 186 [ὉΠ] ον ηρς ρίδη οὗ (68 
τηδίίογ Ψ ἢ] οἢ ΟΟΟΌΡΙ65 (ἢ 6 ΤΟ ΔΙ η4εγ οἵ μ6 ΟΒαρίοσ. 

“ς Τγραύησ οἡ [δε ἰγυϑί δηὰ σοηδάδηοςς οὗ δ6- 
ἸΙαν γΒ ἰη {Π18 1Π|6, {π6 Αροβίίθ ἀθβογιθεβ, 158[, (ἢ8 
οακι56 Οὗ, νίΖ. ἰ(ῃδι {ΠΘῪ ἃγ6 5βοη8 οὐ 6οά, νεγ. 1ὅ--- 
17.: 2αΪγ, ἴῃ ψἢῃδὲ 1 ΟΠ ΘΗ͂Υ οοηδὶδέδ, νὶΖ, (δὲ ἴῃ 41] 
τηϊϑίογίιηθϑ {ΠΘῪ ἃγο οὗ ροοά σουγαρο, νοσ. [8---80. 
Τῃ {18 ἰγοδίϊβα {ῃ6 Αροϑβίϊθ, δοσογαϊηρ ἴο 8 οσυβίοτῃ, 
ἰηβογίβ {Π6 ἕο] ον ηρ ἀγρυμηδηϊδίίοη: 1. Οη (ἢ σοΓ- 
(Δἴη Πορα οὗ οἰδγηὰ! 1Π{6, ψ ϊοἢ 18 ργονϑά ἔγοιι [6 
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ρατηοδί ἀρϑίσα οὐ {π6 φίουβ, γον. 190-95. 2. Θη 
ΡΓδβθγναϊίοη ὃγ τ06 Ἡοΐὶν βρίτγιξ, νϑγ. 260, Φ7. 8. Οπ 
Ργεἀρϑβι ηδίίοῃ. νοσ. 20, 50. 

17. εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι. Ηδτα μὰ ἢᾶνα 8 
σοποἰυβίοη ἀγάνῃ ἔγοιῃ {Π6 ργθοθαϊηρ ῬγΘπΆ1568 ; δη4 
118 σοροϊ β 08 σοηβίϑί8 οἱ βϑνϑγαὶ τηθη 6 8, ΘδοΪὶ 
Τἰϑίηρ (48 {Π6 δηςϊθηΐ (ὐοιμηπηρηίαίοῦβ {Π]1}})ὺ ΟΠ 6 
δῦονα δῃοίϊδι, ὈΥ ἃ οἰπηᾶχ.0 Βυΐ {18 16 ΟὨΪΥ ἰτυθ 
οὗ τῃ6 βοοοηᾶ δῃᾷ {μιτἃΔ τηρθοΓ8. ΕῸΤ δοσογάϊη 
ἴο {6 ον 15} ἰανν, 4}} {π6 σι] άγθη, δὲ Ἰθᾷϑὶ (ῃ6 ἜΝΕ 
οἰ  ἰσθη,  ΓΘ ἢ 6118, 1.6. 60-Π 6 1Γ8. 

ὙΠΟ οἴδυβθ κληρονόμοι ---- Χριστοῦ 18. {ΠοΠρἢ ὉῪ 
Βοβοπῃ. ἴο Ὀ6 ΘΧρΡ Δῃδίοτγυ οἵ ἴΠ6 ργθοθάιϊησ. Βυὶῖ 1 
15. ποῖ ΟἿΪΥ τπηεδηΐ ἰο {υγίπογ οχρίαϊη, ουΐ Πεϊρηΐθη 
δῖ νᾶ8 Ὀοίογρ αἰῆγτιηθα. Τῇ 8686 18: “" 20 
ρεἰᾶπὶ ἢογθά 68 Π οὶ," ὅἅζο., “ ὯΔΥ, ΜῈ ἃΓ6 Ὀοίῃ Ποὶγβ οὗ 
Οοά, δηὰ Ἰοίηϊ μαῖγβ ψ ἢ ΟἸ δι. Ἐἢ. Βιϊΐ δάορίοά 
Ποῖγβ μοί οἠἱν ἱηΠ γι [Π6 ΡΓΟΡΘΣΙΥ δῖα {Ππ| ἤρα οὐ 
16 ραγϑηΐ, θυ θη] οΥ ἢ ἢ} (ἢ8 86 οὗὨ 11 ἀπτίηρ 
ἢἰθ δ. Απά {τ8, 1 {Π6 ργϑβθηΐ οᾶβ6, (ἢ Ὠοΐίοη 
οὔ ἐπἠονϊἐϊησ ταυϑί (45 ατοξ. Ορβουν 68) Ρ6 δραπάοηρά 
(88 ἰῇ πυϊμθγουβ ρᾶβδᾶρσοβ οἵ [6 Νὰν ρείδιηθηῖ, Ἕχ, 
τ. ἤσοῃι. 4, 18. 6]. 8, 40. 4,7. Τιι. 8, 7. ΗδΘΡ. 
1, 2.) ; δηά (Π6 Ψψογά κληρον. Ὀ6 ἸηϊοΓγργοῖθά 80]6}γ ο 
Ρατγιοιραιίοη ἰη {π6 Βοδυ 46 οἵ (οὐ 1η ἤράνεη : 8ῃ 
ΤΩογθονοῦ (848 ατοί. {{ΠηΚ8} ἰῇοτα 18. ἴὴ {818 ἔθη ᾷ 
Ιοίοσοπορ ἴοὸ ἤχει, σογίδίη, δηα ὑη4]16 406 Ρ95565- 
δ'οῃ, 88 οὗ που] 6 ΡΓΟΡΘΓΟΥ διηοηρ (Π6 968. 80 
ἸηΔ 664 κληρονομέω Δηα κληρονομία ἃτρ ιι564 ἸΏ ΤΔΩΥ 
γΐίδοθβ οἵ 16 (ἀοβρϑὶβ δηὰ Εριβι[68. 

Ὁ “Νον (οὔδεγνεβ Τ] Ορἢγ].} τηθη την Ὀ6 Πεῖγβϑ, γεὶ οὗ ῶ9 
Γεδὶ ροββεϑϑίοῃϑ: ὑΐ1 ννὲ ΔΓδ ᾿οὶγθ οὔ αοα, Αραΐῃ, πβθῃ ὨΔΩΥῪ ὃ6 

ἔοῖτο, γεῖ ηοἵ οἰ} ἢ 1π6 οἷγ Ὀοροίίοη : Ὀυϊ νγὲ ἈΓὰ Ἰοΐπιὶ Ποὶγ 
ψὶ ἢ ΟἾτίϑι." Οστοίυδ ἱπάδοά γοηδγκβ, (αι ΘὨ γε ἡγε γα δεέοριοᾷ 
ἄον ἴα δακε οὗ τωδιηρ ἰΏεδαι Βεῖσβ. Βυΐ ἰΐ τὩδν ὃς βιιμροθοὰ ἐδπαῖ 
ἐΒ6Υ "νου]ὰ ποῖ "6 ρῃϊ οἡ δῷ βαϊ8] ἔοοιηρ; ἢ (ὯΡ ΟἿ θοροΐίθῃ 
βοηῆ. ἴι ἰ8 ποῖ, ον νΕΓ, ὨΘΟΘΒΡΑΓΥ ἴο τεραγά (ἢ 8 οἱ βογιν 86 ἤδη δῇ 
Δ] υδΐοη, ποῖ ἰηἰεηάοά ἴο θὈ6 Δρρ]ϊοα ᾿Ώ ΘΥΟΥΥ ραγ οΪΆΓ ; 80 ἴῃδὶ ἱξ 
ἐθ τἰνοΐουιϑ ἴο οὐὐεεῖ (παὶ ἴἢε δεινίδη ἀδυρθίεγα ἀἰὰ ποῖ ἱηπογίς, ὑπ- 
ἐδδο {οτ8 ΕΓΘ ὯῸ ΘΟΏ8. ΕῸΓ ἴῃ ἑἐῤσὲ οπδ {πε} αὐά ἐρηοτῖζ ; βιχὶ 
ἀμοχϑέοσο ἴθου 8ὲο ἰποϊ θὰ υηάον {Π6 ζοηοσοὶ ἰεσολ τέκνα. 

.- 
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17. συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ, ““ ραγἰοἰραίοτβ οὗ [6- 
᾿ογ ψ τ (ἢ γίβι." ον ΟΠ γῖβὲ ἢϊπη86 } 15 βαϊα ἴο ὃὈ6 
κληρονόμος πάντων (Η οὔτ. 1, 42.), ψῃο56 μετόχοι {Πο56 
8Γ6, ΨῆΟ ἃ΄6 υηϊίεα ἰο πὶ ὈὉγῪ ἔϑἢ. (Ηδδν. 8, 14.) 
(βοβθηαι.) Τῆυ8 (Ἠγῖβί 18 σοηβι ἀθγοά 858 (6 πρωτό- 
τοκὸς ; 8ἃ8 δ ν. 29. (οἱ. 1, 16. Ηερτγ. 1, 6. (Κορροε.) 

17. εἴπερ συμπάσχομεν, ἵνα καὶ συνδοξασθώμεν. ἤοτι 
Οοιηπηθηίδίοτβ ἰΔΚα εἴπερ ἴὉΓ δὶ πιοάο, δῃὰ τπιᾶκα {ἢ 6 
οἰαι36 σοπαάϊτοηαϊ. 115, πονανογ, γοαυΐγοβ συμπάσ- 
ομεν ἴο Ὀ6 ἴαΚοη [ὉΓ, “1 ψα δ6 εὐὐἑησ ἴο 5ιιθτ." 

ὅτου ΟὨγυβοϑί. δπὰ {π6 Οὐθακ (οιπιηοηίαίοτβ, ἰορσο- 
(Π6Ὶ ἢ βοπιο ποθ οὔθ8, 48 Εγαϑη)., Τοῖϊοί., Ρὰ- 
τυ, δηά δοἤϊειι8.. (Κα εἴπερ ἴῃ (ἢ6 86η86 οἵ δἰφεὲ- 
ἄεηι; Μ]οἢ 1 ρτγοίοσ, βίησθ 1{ βθθῖη8 δ6βι δάαριοα ἴο 
{π6 ΤΟ] οσίηρ νοτ8 δη τΠ6 ἀρϑβίρη οὗ [Π6 ΑΡοϑί16, 
Ψ Πο, [Ὁ ΔΥ Ὀ6 ορϑοινϑά, ἤδγα ἰηἰγοί. σα [Π6 50Ὁ- 
ἡεςι οὗ δι ζεγὶπρ τ στοαὶ δά άγεββ. ““Ηθ ἀο68 ποῖ 
τηθηϊζίοη 1 (ἴο ι.86 [6 ψογάβ οὐ Ταγ]ογ) {1} ἢ6 δά 
ΓαΙ564 {πεῖς (που ρἢ 18 το {{|6 ῃἸσἢ 6ϑι οὈ]οοί οὗ ἸΟῪ δπὰ 
Ὀἰθαϑαγα, (Π6 Παρρίηθββ ἂπἀ ρσίοτυ οὗ ἃ Ἰοϊπε 1τη]θγι- 
8η66 ψίτῃ {{Π|6 ονϑγ- ]οβϑοα δοὴ οὗ αοά. Νὺν {ἢ}58 
ψου ὰ ρσγθδῖν αυδ! γ {16 ΓΓΔΠ 5! ΟΥῪ ἃ ΗΠ οἰ] οἢ5 οὗὨ {ἢ}8 
ΨΥ], δηα ἀϊ8ρο586 {δι ἴο δἰίθηά ἴο ἴπ6 οἱδοῦ δγριι- 
τηθηΐβ ψῃϊοἢ ἢ ἢδά ἴο οἴἶετ.᾿" 
γ᾽ οδονον οὔ (ἢ ἀῦονθο ᾿ηἰογργαίδι!ῃβ 6 δάορίο, 

1 πῖηΚ ἵνα Βῃουϊἃ θ6 (ἀκοὴ (νι Οὐ [8) 1 τῃ6 
ουοηέμαϊί 56η86, ψῃϊοἢ οἴη οσσυῦβ ἴῃ τ[ἢ6 Νὸν Το9- 
ἰαιηθηΐ; νἱΖ. ““ΏδησΘ 10 Ψ1Π Πάρρβη," ἕο. Κορρδα 
ΤΟ 6.5 ἴ ἐμῆς πὶπιΐγμηι; Δ ΟΠ ρᾶΓΘ8. 1Π6 186 οὔ 
(6 ΗΘργ. 22; ψ ῃοἢ σοιηθ8 ἴο ἴΠ6 88π|6 {πίηρ; 
1Πουρ} ἔογ {Π|18 τ156 οὗὨ [6 ρϑγίίοἶα {Π 6 ΓΘ 15 {Π||6 διι- 
ἹΠΟΓΙΥ. 

1 15 ορνίουβΒ {αὶ συμπάσχομεν τηιιβί, ὈΥ̓͂ Δη υϑ8] 
ἔοτοϑ οἵ σὺν, ἀδῃηοία “5 ν ἐΐξκὸ ας ΟἸγιϑὲ ἀϊά." 

18. λογίϑομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια, ἄς. 1 δηξίτε νυ 85- 
βεηΐ (ο Κορροα, ἴῃδὶ (686 ΨψοΓά8 ἃγθ ἰο 6 οἰ βεὶΥ 
παηἰτοα ψΊ ἢ ἴῃ 6 ̓πηπηοάϊαίο! Υ ργοσθάϊηρ' οἸδυβ6, εἴπερ 
--Ὀσυνδοξασθώμεν, δΔη ἃ [δὲ {ΠῸΥ τοΐοσ ἰο {πὲ δ᾽ οῃθ. 
ΤΠΟΥ ἅγα {Π8 ραγαρ γαβθὰ ὈΥ Κορρε: ““Θυδηίϊὰα) 
δηἰπὶ δηυϊάδιη νιά6ο0, φυϊοαι!ἃἀ 1η 18 ἰοΥσίς ἔεγοηάυ πὶ 
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ὨΟὈῚ8 οδί 186 Γ1850 οἱ σδ᾽ δι δι, ἢ 18 Γαι οηΘ σοῃ]- 
Ρᾶγαιῦὶ 1ὰ ροΐαϑβέ [8] 1ο8{1 οἱ Ποηοτὶ οἰ Δρυῇ (ἢ γι5- 
[πΔ ΠΟ ΒΘα 6 η6ο.᾽ ὙὙΠοορῆγ!. (τοι ΕΟ γγϑβοβί.) 
ἴγᾶς68 ἰῃ6 σοπησχίοη {ἢπ8: “ἤθη τῆ6 ΑΡροϑί]6 ἢ 88 
βϑ ἃ συμπάσχομεν, ἰαϑ8ξ ΔΩΥ ἤδΆΓΟΓΡ 5ῃουϊα βογρ]6 ἴο 
ΘΠσΟΙΠ ΓΘ, {Γ18}58 Δηἀ ρου βθοι 1008, ἢ6 50] Ο]Ώ8 : “ Εδαγ 
ποί; [4Κ6 σουγαρα; 320γ) 1 δὴ ρογβυδαάθά, δηᾶ γοὰ 
ἸΏΔΥ ὕ6 βϑυγοί, παῖ [Π6 81 ηρ8᾽ ὅζο.Ἐ 

18. λογίϑομαι ᾿ὰ8 6ΓΘ ΒΡ ]Ὺ [Π6 86η86 οὗ οἴομαι, 
ἡγοῦμαι, νομίϑω. 866 [Π6 ῃοΐθ οἡ 8, 28. 

18. παθήματα, δι γζεγίηρε. ὅδο θλίψεις ἴῃ 4 (οτ. 1, 
ὅ δι 6. Οὐκ ἄξια, “τα οὔ πὸ ψεῖϊρῃϊ, δ 88 ἢ0- 
1Π]ηρ, σοπιραγεὰ ψ ἢ ;" ἰοῦ ἀντάξια. 1 15 ΤΙΡΉΠΥ 
γοιηδικοα ὈὉγ Οτοίῖ., {μαι [6 ψογὰ ἄξιος 18 ἀογ να 
ἔτοαι [πηρ8 ΨΏΙΟἢ ἅτ ψορῃθα, 80, ῸΓ δχδίῃρ]ο, 
ναὶ ψνοῖρῇβΒ ἃ ρουησ, 15 881 ἢπ5 τηὰοῇ ἄγειν, ἴο 
ἄγαιυ ἀοιση ἴῃ 6 ἢδϑιὴ ογ θαίΐδῃηςθ. Βιυῖΐ 10 ἰ5 υϑοά ἴῃ 
(Π6 τηρίδρῃοτγιοαὶ Β6η86 ἴοσ ψνῃδί ψ}}} δαίαποο ασαϊηϑέ, 
848 Ήοηπι. [1]. 6. 384. “ΤΠ (οὔϑογνο8 Βοβοη.) ἰἴ 
χοῦ ἤτον ᾿ηἴο ΟἿδ 56 [ἢ6 6ν1}] 8 ἴο 6 ὕὈοτῃθ,. δηα 
Ιηἴο {1Π6 οἴπαγ {Π6 θοηρῆϊβ δηὰ Ὀ]ββίηρθ ἴο 6 6χ" 
Ρβϑοῖδα, (Πδὲ ἴῃ Μ ἢ] οἢ ἄγ ἢ 6 Ὁ] 551 08 Ψ}1}} 1Π] ΠΊΘΏΒΟΙΥ 

᾿φρΙθροηάοχγαίθ.᾽, Ηργα Βι κΚΊον σοι ΆΓΟΒ ἃ σ᾽} Γ ῬΓΕΡ Υ Ρ 
βοητηθηΐ οὗ Ρ]αῖο ἀ6 Εδρι}]}. Ρ. 886., νἢο οὔβϑῦνϑϑ, 
{Παὲ ποῖτῃαγ [ἢ6 ΠΔρΡΙη 688 οὗ ροοά τηθῇῃ, ΠΟΥ {Π6 5υῖ- 
δγιηρδ οὔτ ψιοκΚαοα, ἃγα ἴο θ6 σοῃραΓρα νψἱτ τΠδὲ 
ψ ἢἸοἷ) αὐναιῖ8 (6 πὶ ὈοΓἢ 1η δηοίϊον βίδίθ. Ταῦτα --- 
Οὐδὲν ἔστι πλήθει οὐδὲ μεγέθει πρὸς ἐκεῖνα ἃ τελευτή- 
σαντα ἑκατερὸν περιμένει. 

π Βοβοηῃ). ἴγᾶσοϑ ἴἢ6 Β00}06 οὗἩἍ [Π6 ρ838886, 88 [Ὁ] 008: ““Τῇ6 οὔ- 
)εοιίοη νυ ϊο πλὶρσῃϊ ργοῦδΥ ὃ6 Γαϊδεὰ ἴο ἴῃ ΟἨἩ γί βίη σοὶ ρίοη, 
ιἰοῖ Ὀγ ἰδ πηθ χρεοίθα ὄνοι (Ὠΐηρ' ροοί, δηἢ γαῖ βοδυσεὶν ανοῦ 
τος υἱτἢ δὴν τὨΐηρ Ὀυϊ {ΓΙ Ὀυ]αῖοη8Β ἀπα Δβ]οιοηθ, (π6 Αμροβιί!α 
ΟΥΘΙΓΌΪΟΒ : 181, Ὀγ τοὺ ηὐΐηρ δῶν τἢδῖ τηθὴ σδηηοῖ Ὦδνα (ἢ6 {γμὶ- 
ἐΐοπ οὗ δὴν ροοά (Παῖ 8 γεῖ ἐμέωγο, δηὰ Οπὶν ἴῃ ἦορ6, νεΓ. 19 ---45. 
φάϊγ, Ὀγ ροϊηκίηρ; οὐ {Π6 ργεβοπὲ σοοὰ υυῃϊοΐι, ἀπ) ἀ5ῖ 115 νΘΓῪ τηΐἶ36- 
τῖεβ, ἴπ6 (γίδια γεϊσίοη αθογάβ, 96---89.; Ἰπδβϑιηιο ἢ 89 Ὁγ ἰϊΐ ννὰ 
δὰ δββιγο (παῖ, δοοογάϊηρ ἴο ἴπε Ὠίν᾽ ογαϊημαίίοη, [6 μίουβ νγοῦγ- 
δὨΐρρμεῖβ οἵὗἩἨ Οοὰ 8ἢ)4}} ἤπα εν] 8 {Πδιηβοῖνεθ ἴυγη ἴο ροοά, νοσ, 48., 
διηα 8}8}} Πογεϑ 6 ΘΏ]ΟΥ ΘΌρΓΘΩΊὸ [εἰ οἰ, ἀνθ 88 (ἢ γὶϑῖ, γῆο 6δῃ- 
ἀυτεὰ ({Π6 ᾿ἴΚ6 (ὐἰθυ]α 08 δηὰ δῇ]ϊοϊομα Ὀδίογα Ὧδ αἰϊαϊηεα (ἢς 
δυϊηπὶί οὗ ἴδ! ον δηὰ ἀἱρΉἑ Υ νυ ]ο ἢ} ἢ ὨΟΥ 6Π]ογβ.᾿ Ἢ 
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Πρὸς δα ἤστα (88 σίζδπ) [ἢ 8 βὸπ86 ἐῃθ οοπιραγῖδοη 
εὐἱέλ. δο Ρ]δΐἴο, οἰἰοα Ὀγ Κορρα; τὰ δ᾽ ἄλλα μικρὰ 
ἂν εἴη πρὸς ταῦτα. 

18. δόξαν, ἱ. 6. “τὸ σἸΟΥΥ ἀπά ΠαρΡ᾽π 85 οὗ δι)ο- 
εἶνε νοῦ." δὸ Ὑποορῆγ!. οὔδογνθβ, (δαὶ δόξα [5 
δες, ποὶ ἄνεσιο;: 5Βπ0θ 16 5. τηογο εἰδϑιγαῦ θα ἴο (δς 

ΓΆΪΥ : ἔθος ψιῇογθ τἤαγὸ 15 ἄνεσις {86 Γ6 5 ποὶ 
αἰνδγ8 δόξα, Ὀυξ ΨΨἤΘΓα {Π6Γ6 18 δόξα ἔἤθγα 15 ἄνεσις. 

Κορρθϑ γϑῦλαγκϑ, ἰπ8ἰ μέλλουσα δηπ ἀποκαλ. ἃγα ἴο 
ἴο ὃ6 )οἰπ64, 580 88 ο ὃὈ6 Θαυϊναίεηϊ ἰο ἀποκαλυφθησο- 
μένη. ΤὨΐδ ἴδγα (Ἴ ΒΕΟρΡ γ]. ΟΌΘΘΓν 69) ϑυρροβὶϑ {μδιὲ 
16 ρΙΟΥΥ͂ ποιρ, 48 1Ὁ 6ΓΕ, οαὶϑίας, Ὁ 15 ΠΙἀ ἰδ : ἐλθη 
τ ψ1}} 06 γευοα φα ἀπὰ οηείγεὶν ἀἰϑραγοά. Εογ Ροϊπρσ 
ατεδῖ, δη δχοθεαϊηρ' 41} ἢ απηδῃ ΒΒ ρῚ Δί Οη,, ἰἰ ἰ5, ἴῸΓ 
(δῖ Γοδβοῃ, ἰαϊὰ ὮΡ 48 ἰῇ ἃ ἰγθΑΒΌΓΥ, ΔΠ4 τηϑδηϊἴο θ6 
αο-οχίοπϑινα ψ (ἢ (Π6 Θη 1698 ἀρ68 οὗ εἰθγηϊγ." 

, Βοβϑῆπι. γειηδγβ, {πᾶ ἴῃ (6 [ΟΠ] ονγηρ τ Όγθο 5. 15 
ἀεοοτ θεά ποΐ 80 τηυςῇ [Π6 πιασηέέμαθ οἵ ἰῃδὲ (6! ΟΠ 
88 {Π6 οσεγέαϊηίῳ οὗ ἴ-. ΤΙ[ιθ σοἠίεπίβ οἵ {Π686 νϑσβοβ 
ἅτε ἰαϊά ἀοψῃ ὈΥ (ὐᾶγρζον ἰῃ 6 ἐοϊ ον ίηρ ρῥἰδπ. 
Τῆα Αροβε!ε Ἰ)γίπρϑ ἔογνναγα βὰς ἢ σοηϑί ἀδγϑί!οἢ8 88 
ἴΔΔΥ τηάυσο τἢ6 (ΔΙ (Πα] ἴο θΘδγ σαἰαπη 68. Ηδ δ|45 
{πΠ6π|, 1. δἰϊεπά ἰο (ἢ ἔπαίυγο σίογυ, 18---95. 9. ἰο 
(6. δϑεϊβϑίδῃοθ ψῃϊοῦ ἐπ6 ΗοΪγ δριγι δἤογάβ ἴο {ἢ 8 
αἰπιοίεοά, 26, 29. 8. ἰο {ΠῸ ρσγοϑί δάνδηϊαροβ οὗ (ῃοβα 
αἰΠοἰίοπδ, 48---90." 

19 κγ γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτισέως τὴν ἀποκάλυψιν 
τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀποδέχεται. ῆ α ἃἴ6 ον δἀνβηςοά 
ἴο ἃ ραββᾶρα ΜΠΙΟἢ 18 σοηδίἀογεὰ [ἢ6 τοοβϑὶ αἰ βῆ ςὉ} 

. Ἐ Οἡ ἴδε δἀναῃ(δροο οϊὰ ουὔί δεῖηρ ταῖ ποῦ ἴῃ μόρα ἴμαη ἴα ἔγαϊ- 
τἴοη, δαθρὶο "α5 ἴῃ ἐυ]] οννίηρ; ὑγοίυμηα τεδοοι οὴδ : ““ Εδἢ οἰϊαπ δὰ- 
ἴδ 4ιώ εἰ] ἱβογεθιθβιΐ ϑἰδλιτἰϊ, ὁδὶ ἱπομογίεςιο, ηυδά δηἰπιαβ ἰω.- 
ἀϊμεπείε οεῶδιι τὰ ἐεϊϊοϊίδίθπι ἱπάϊχεῖ. Εἰδηΐωλ πἰδὶ βρεπὶ Ὀεαῖϊοτία 
οοπάϊιἰσηΐδ αἰΐπηιβ, δὰὲ στο ΐογα ἱπογδπιυθ, ἰῃ αυὰ ἱξηογαιίσηε ργὸ- 
ἔεοὺὸ ἱπορεγίοοτίο οεγηΐϊτυν, δυῖ ὑϑᾳιδ δάθο ρῥγεαϑοδίϊαν Ὀσποτύξῃ 
εορΐδ οὔτγιι! ϑυταυθ, υἴ μϑεϊο μοϑῖ ἰεράϊαοι, ϑαἰξεϊ ἴοι βεητὲ, πϑοεθϑα 
δἷι. Ουδηι οὗ τε ναὶ (γίοιὶ ορίπῆὸ δκίί, φυδά δῖιο5 δοοϊ αἴοτεβ δὰ 
μέωτα αὐἀδρίγαγε Ἰυδεῖ, εὐθαυς ρὲ ΒιυιΓῖ, πιιιοΐί, οοττοῦοται δἴησα 
ΘχὨἰϊασαὶ, ἰὰ ηοῦ εἰ Ρ88] 5 ἰῃ δϑαιιδηί υ.8 ερτερὶὸ ἴδε. ἐξ 
ζεϊοἰι46, 416} δρεγαϊηυθ, ἀἰοίϊυν οαμαηάὸ ἠοδί8 ἀτοκαλυφθῆναι, 
τενεϊδημα, αἱ ροῦα 429 881 εἱΐ, αἰίδιλδεη. οοουξιεϊωγ, ἜΓΡῸ εσὶΐ : ψάλει 
δ᾽'αυδηάο ἐχρεγίοιυτ." ΤΣ .3 
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ἰη 411 (ἢ6 τυ7ιεηρβ οὗ δι. Ῥαυὶ, δηὰ σἢϊοῆ ἢ48 ρετγ- 
ἢ 08 Ὀαγοηά 81] οὔ 8 Ἡπτριε στα τἢ6 Οοπηρηίδίογβ. 
Ιη ἐγθαϊίηρ οὗ {1 51|4}} ἢγβί ἀϑίαιὶ 1[Π6 ῥγὶηςῖρα} ορί- 
ηἷοηΒ, δἰ χίηρ {Π6 ἢδηη68 οὗ ἴῃ066 ὈΥ ψοτῃ {Π6Ὺ Πανὸ 
δα βϑυρρογίβ, δηά {πθη οὐδ ἃ ἴδνν ουβθγνδίϊοῃϑ 
ΜὮΙΘΙ ἸΏΔΥ 86Γν6 (0 δϑϑιϑί [ῃ6 βίιἀδθηΐ ἴῃ ἀδίθσγιηίηρ; 
ἢ15 οὨοίοθ6. 

Το ἀἰ βίου (ὈΓΩ8 αἰ πχοδῖ νῈΟΪΎ οὐ ἴΠ6 δθῆβα ἴο ὃ6 δϑεϊρῃβά (ὁ 
κτίσις. 

1. 1 48 Ὀδδῃ Ἰηζογργείεα παέωμτο, ἴῃ6 γῇ ο]6 ἴογγοϑίσίδὶ ογεδίΐοω, 
ΒΡΟΚΘΩ ὈΥ̓͂ ἃ γΡγοβθοροραϑἷδ οογησηοη Ὀοϊῃ ἴἰο πε ϑογὶρίιγαιὶ δηὰ τῃ6 
ΟἸαβϑίοδὶ υυυϊεγβ, ὮῪ νη ἢ ἰπδὶ 18 δϑογϊ θεὰ ἴο υηΐϊνειβαὶ! Ὡδίιγο 
νυ] Οἢ ἷβ ΟὨΪΥ ᾿ΓΟΡΘΙ͂Υ ΔΡΡ] οΔΌ]6 ἴο ἰης6! ]σοηῖ Ὀεΐηρθ. Κορρε ἰῃ- 
δίδῃσεϑ δῆ. 4, 10. [κνϊῖ. 426, 84. θευῖ. 89, 1. 8. 19,1. 114, 8.--Ο. 
Ἐ9.58, 12. 716 τεη). 47, 6. Ηοϑ. 18, 14. Ηαῦ. 8, 10. Βαγυοῇ 8, 84, 
δῃλεβ ὅ, 4. Αἰβο Ῥηΐϊο ἀδ Ῥγεθιη δ. οὐκ ἀπελπίστεον, ὅτι ἐξεμερω- 
θέντων τῶν κατὰ διανοίαν, καὶ τὰ Φῶα ἡμερωθήσεται"---τότε καὶ σκορ- 
πίων γένη καὶ ὀφέων καὶ τῶν ἄλλων ἑρπετῶν ἄπρακτον ἔξει τὸν βίον. 
Αηὰ 50 ἴα (Οδβϑίοδὶ τυγὶἴοτβ, ἤθη βροδκίηρ οἵ {})6 ροἰάθω 8ρἘ ; 88 
Ἠεϑοά. Ορρ. 108. Υίγρ. Ες] 4, ὅ, 60. Τ Βϑοογ, 1αγ]}, 44, 84 δι 85. 

Νονν {Π|8 τηοήδ οὗ ἱῃϊεγργοίδι θη 18 δι ρροτγίθιὶ Ὁ ΟὨγγθοθῖ., Απὶ- 
Ὅγοβ., ΗΠ αγγ, Τὶ, Ααυΐηαθ, δηὰ ἴπΠῸ Ογεοῖς Οομπιμηγεηίδίογα, [6. κ'. 
Ὑπεοάοτεῖ. οὔχ ὁρᾶτε οὐρανὸν, γῆν, θαλάτταν, ἄερα, ἥλιον, σελήνην, 
πᾶσαν τὴν ὁρωμένην κτίσιν, καὶ πρὸς τούτοις ἁόρατα, ἄγγελουε, 
ἀρχαγγέλους, δυνάμεις, ἐξουσίας, κυριότητας ; ταῦτα πάντα τὴν ὑμε- 
τέραν προσμένει τελείωσι»,} 85 50 ὈΥ [αὐ μέγ, ατοῖ., Οαρε! 8, ΡΔ- 
τεουβ, Μοβἤοιῃ, [μι Κοιηδοῦον, (Ἄγρζον, δηΒδι ΕΓ, ΖΔ οοῦ!, Μίο ἢ δ6} 18, 
Κορρε, Βοίϊεη, δῃὰ Βοβθητηογ. ΕῸΓΣ 8 ἔυγί πον ἀεῖαὶ! οὗ ἐπ ἰῃ- 
ἰευρτγείϊδτίοη 1 τουδὶ Γαΐογ ἴΠ6 γεδάοῦ ἴο {86 ποίθ8 οὗ ατοί., Κορρδ, 
δορὰ σάγρζον, βυ Ὀ)οϊηΐηρ, Ὠοννενον, πε ἀγχιπιθηῖβ δα ἀυοεά ἴῃ δὺρ- 
Ροτί οἵ 'ϊ Ὀγ (ἢ ἰδεῖ τηϑρηιϊοηθα (οταμηεηίαδϊοσ. "“ -- 1.) [{ 18 τεαυϊγοὰ 
Ὀγ 06 ἑοἸ]ονίηρ κτίσις ἴῃ [ἢ 1δϑ8ῖ νεγϑα οὗ [18 ομδρίθγ, νυῃϊοἢ πᾶ 
{Π6 ϑ81η6 5862586.---ὦ.} 1ἴ ἰδ ϑυρμοτίοα ὈΥ̓ ΟἴΠΟΙ ρᾳδββρ68 ἰὴ ϑογίρίυγα, 
Ψ ΕΓ τὸ κτίσμα 8ῃα ἡ κτίσις, υδ6α δἴοηα, 5᾽ ΣΎ ἐγεαέμτα δια φύσις, 
ὨΒθοῖγ, Μασκ 10,6. 18,19. Οο].1, 15., δηὰ εβρεοΐδ!γ ἤοηι. 1, 45. 
Αροο. ὅ, 13.---.) Βγ {πὸ ολαγαοίετὶδέϊος οὗὨ υπίνεγβα γ δὲ νεὲσ, 42, 
πᾶσα ἡ κτίσις.---4.) Βγ (Π6 απέϊιλοεὶς ; κτίσις ὈδΙῺρ Ορροδϑά ἴο ἴο86 
ψν ο πᾶν ἴπ6 ἢγβί ἔγυϊ8 οὗ {π6 ϑρὶγὶῖ, ἷ. 6. (η6 ἢ]. ΓΓΒΕΡεοΓΘ 
κτίσις οΔη ποῖ τηδδ ἐδ αὶ [μῖ, ΝΕΙΠΟΓ τρογεονοῦ οδὴ ἰζ τθϑη ἴἢ8 
πηξαϊ ἢ εἰ, οὐ ἀπ Ὀε]ΐενογο ; δίποα ἴο {1118 [ἢ 6 ννογβ δ ) θα 8. σὸ - 
Ρυρηδηξ.---58.) Βγ ἴδε αἰἰτγἰθυϊεθ. ἘῸ:, 181, [ἢ]9 κτίσις ἰδ τωδήα οὔ- 
ποχίουϑβ ἴο νβηΐ δηὰ δὐιι56, ΘΟηίΓΑτΥ ἴο ἰἴ8 ΕὨ, δηα δραίηεῖ ᾿5 ρέο- 
ΡΟΓ υ86, 50] εν Ὀγ ἴΠπ6 ρεγπηϑβίοη οὗ Οοά. φαϊν, [ἰ σγοδὴβ ὑμάδσ μας 
βαγνϊτυθ, ἀπ δηχί ον οχρεοῖβ ἴ0 Ὀε τεβίοχεὰα ἰο θεγγ. δαάϊγ, απὰ 
ΜΠ }8}}Υ οὐϊαίη κι. Νοτ 8 [Π6 πηϑίομυμἷο ΑἸ ΕΒ ΡΌΓΥ, ΕΥ̓͂ ννὨ τοὶ τὸ (ἰηκα 
ἀενοϊά οἵ 18 δηά τεββϑοῦ δῖα δι ἐγ θυϊθα ἀποκαραδοκέα, ἐλπὶς, ὑποταγὴ 
ματαιότητος οὐχ ἑκοῦσα, στεναγμὸς καὶ ὠδῖνες, ΔΒΥ Ὠἰπάγαποε ὑο (Ὠΐα 
ἰηἰεγρτεϊαίΐοη, δίηος δ ργοδοροραίθε ἃγα ἔγεχιεηί ἰὼ ϑογίρίυγε." 
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1,Διοτοδοῦον δηὰ Ἐζοδεητῃ. {πίη κ αἷϑο ἰπαῖ ἴΠογα 8 μογα δὴ δ] ιἰϑῖοπ 
ἴο ἃ εν ὶδῖν ορἰπίοη ; Ὡδηιεῖγ, παῖ δἵ [ἢ τεὶρῃ οὗ {πς Μεβϑίδῃ ἴδε 
ὙΠ0]6 ογοαιίοῃ, οογγυρίοὰ αηὰ ἀεργανεὰ ὈΥ τῆς []}, σοι θὲ 
Γοεδίογοὰ ἴο ἰΐ6 οτἱρί αὶ μεγίεοειϊοη. Βυϊ (ο πε ἱπίγοδυσίίοη οἵ 
δεν ἢ ορὶηἰοηϑ8 οἡ [Π6 μγοβθοηὶ οσσδϑίοῃ ἴ νυ (Δα βίσοηξ οχςεριΐοῃ, 
Ἔνθ {ποι ἢ ΠΟΥ 6 δυμμογίδ ὈγῪ ἴἢ6 δι Π ον Ὑ οὗ ΡΟ, (58εε 186 
αῦονε οἰἰεἃ μ4884ρ6) δηδ ϑοιὴς δηϊίεηῖ δῖ μεγβ ννΠοῸ ΒοΪά {πε ἄοσο- 
[νη οὗ ἃ πι!!ἰοηΐα πη ; 89 ἴγοηεθιι8 δαν. μσ. 1]. 4. 51.388. Το πὰ 
δῦονε ἰηϊεγρτγεϊαιοη ᾽ξ πα8 ἤόνσανοῦ Ὀδθῃ οὐεοίοά Ὀγ Απηποη, τἰαὶ 
κτίσις ἰῃ ἴῃ6 Νενν Τεδίδιηοηϊ ἠδξηοίοβ ἰἢ6 ογθαίΐΐοπ δοινεἶγ τἀΚεη, 
δη( ἰδ ἴο Ὀ6 υπήεγοίοοά οὗ (Πα ἐλίπ γε ογθαίεα ((ο].}1, 8. Αρος. 1..), 
θυζῖ ποῖ (ῃ6 γέγωπι σγεαίοτιπι οοηιρίεχυϑ. “ Πἶ, Βονανοσ, (οοητ πες 
ἢ6,} (ἢ τῷ εἰμηϊ βοδιίοη σοι] ὃ6 τἰηἀϊςαιοα, γεῖ ἰἴ πυρῆς Ὁ ἀου ιοὰ 
ΠΕ ἢοΓ ἢ  Αροϑι]ε 'η ἃ οοπηροβίτιοη ἀενοιϊεοα ἴο ἀοοί γα] ἀἰϊδοιιβοίοη, 
δηὰ ἀενοϊ οὗὨ 411] ροεῖϊςα] οτπδηγεηῖ, ννουϊά ἰηϊγυάιμςοα ἰηῖο ἃ ργοβα 
ῬΑΒΑΒΡῈ δ ΔΙ ΘΡΌΓΥ 60 80] πΠ|Ὲ 8.8 ΘοαγΟοΪγΎ ἴ0 6 μᾶγα] οἰ ἴῃ δα 
Ζεοηανοεῖα. Βοβίήθβ, ἴῃ6 οὐπίοχέ, ΌὉΥ ννοἢ {Π6 ραγίοϊα γὰρ ἴῃ νας. 
19. σοη͵οΐπθ 1ἢ6 86 η86 νυνὶ ἢ [᾿|π παθήμασι τοῦ νῦν καίρον, ἀπὰ ἴἢιι8 
ΟἸΟ56ΙῪ υμηΐῖοο ἰἴ ἢ τῆ6 τγου]ο8. τὺ δ6 βιιϊβεγρὰ Ὀν τμεπ, (ηοΐ ἴο 
τηθητίοη 6 ἔπίυγα Π γα  οη ἔου) {ἢ 686 ἰγοι Ὁ}6 5 δηεὶ {Π| μτομηϊδοα 
αιδδοοίαιίοη νυ ἱ1ἢ (6 ᾿ΠΑΡ ΤἈΠπ|8 οὐὗἁἩ Ἠδανθῃ, νου. 41.} ἰ5 ὉῪΥ ΠΟ πηϑϑῃ9 
δι 4 Ὁ0]6 γόγμι οΥραίογμηι υπὶσετειίαι!." Με. Τιυϊπογ, τοο, ΟὈὐ)οοίβ, 
(δῖ ἰἴ κτίσις Βδ5 ἃ βρλιγαῖϊνε δεῆβα ἤθσθ, ἰΐ πγιϑῖ 8150 Ὀ6 ἤριγαιῖνα 
ἔνε. 40, 91], 42. ; ““ νν»ῆϊοἢ βϑϑίωϑ ἴο ὑς ἱποοηβίϑδῖεηϊ ἰῇ ννῃδὶ ἰ9 
βαἰὰ οἵ κτίσις." 

Π|. ΑΠοΙῖπον οἶδ88 οὗ Ἰηϊεγργεΐογθ, ἃ8 Ἡδηνποηΐ, 1.8 (Ἰετο, Ῥγεῖς., 
δηὰ δ} ]65., [ΑΚ κτίσις ἢυΐ οὗἉὨ ἃ μῇῃγδιοδὶ ὑαπῖ πιογαὶ ογεαιίοη, (88 
4 (ογ. ὅ, 17.), δῃα ιἱηἀειϑίαπα Ὀγ ἰζ, “(τ δι ἰδ 5 γεοθηΥ σὐπνεγίϑα 
ἔγοτῃ υάαίδηι, ΟΥ Ηδδι πη ΐδυη," ΟΥ̓ (45 Νο δεῖ ἢ] Κ8) ΟηΪγ ἴΠπε ἐαέ- 
ἐεγ. Βυῖ ἴο {Π||5 ἰἴ 18, νυνὶ ἢ γδβϑοη, οὔ)εοϊθὰ Ὀγ Αηγηοη δπὰ Τυγηεσεγ, 
[Πδῖ ἴῃ (ἢ]5 σλ966 νοῦ. 423. Ὡγυδῖ 6 γόδίγιοῖε ἴὼ ον" 8} σοηγτογίϑ, Οὗ 
ἴο {)6 Αμοδί]α Ὠϊγηβοὶ ἢ, τυνῖτ}} 18. Ὀγοῖ Πγο μογὮδρβ ἰῃ {})6 τηϊ ΠἰϑίΓΥ ; 
τυ ἢ 18 ΥΘΡῪ ᾿ΠΠ}ΓΟΌΔΌΪΘ, 85 ννδαῖ 15. (ἤςγα ΔΗ ΓΙ δ 18 88 δρρμ᾽ 40} 6 
ἴο 4}} (ἢ τ δι 88 88 ἴο ἴθι. “Ἅ Απά, πηογεονογ, (οοηίίπιιο8 μ6) οὗ 
μόνον δὲ ἀλλὰ 18 υϑεὰᾶ 6ἰβοννΠογα ἰη τὴς Ἐρίδ5116, (ςοπηρᾶγα 5, 8 ἃ 1]. 
9, 18.)}, ἴο ἀδηοίθ ορροΞεϊιἴοη, πὰ νϑσ, 42. δῆεννβ παῖ 1 5ῃοι]ά ὃ 
(ἢυδ ιτἀογβίοοα ἦεγο. [ἴ{ ῊΔῪ ὃ6 βαἰ ἃ α͵60, ι]ναῖ ᾿ἢ κτίσις τοΐεγγοα (Ὸ 
Ομ Ἰοιΐδηδ, 1 ννου]ά, 88 ἴῃ οὐ εῦ μΐαςο8, Ὁ6 ἀοςοιῃρμαηϊεα ὈΥ δοῦλε 86ἀ- 
απο." 866 Ερῇ. 4, 44. ᾧ Οον. ὅ, 17. Οο]. 6, 15. 

1]. Μδὴγ εὐχλϊπεηῖ (οπηπηοπίδίοιβ, ἃ5 ἴοςκο, ΥΏΟΥ, Αγ]οσν, 
Ἡευϊαδηη, ϑεηλΐοσ, Μδοκη., Ὁ τίε!ι5, Βοδάοιν]η, Αἰπηοῦ, δηὰ 
οἴοι8, ἰπίογρτγεῖ κτίσις οὗ πιαπκὶπεὶ φεπεταὶ ν,Ἐ οἵ νοι ἴῃς Οεῆ- 
{1168 ἔογμθα ἴἢ6 ρεῖθρα Ὀ8|Κ; ἴΠ6 ρορυΐαῦ 0.86 οὗ Ἰδηριαρε (Μσ. 
ΤΌΓΠΕΓ ΟΌΒΕΓν65) Ἀ]]οννηρ; ἰΠδῖ ἴο ὕ6 Δ γιηοα οὗἁ 4}, νυνὶ ἢ 15 ἀρρὶ]ῖ- 
οΔ0]ς ἴο ἃ ἰϑγρα ργορογίΐοη. Αἰηηθοη γαπιασίβ, (ΠἸδὶ κτίσις, πΚὸ τῆ 

850 αἷδο 88ρῖδ: ““ [16] σι οὔμηεϑ οπληΐο ἴῃ ἰοττὰ παῖιγεα 
1η16 σα πῖε8 86 δεηϊ θηΐθβ οὗ ν. 41, 23. ; ὨΔΠ}) ρΓΟΙη θα} ουπὶ ο(}}- 
τἰθυ5 οοῃδογίϊιτῃ ν. 4]. οσηηὶ ΓΕΓΏΣ ὉΠ Ι νογβὶ αι] θυτ αι Θοτ ηϊ. 
Ῥατὶ ᾿ἰωνϊαιϊΐ μα Ὦδδο νοχ οσουγτὶζ Μδτο. 16, 15. (οἶἷοββ. 1, 435. ΑἸϊδὲ 
κάντες, κόσμος νϑὶεῖ εἴμχο ἴχμηι ἀς Ῥαξζαηΐδ, ἴα ἀς Φυάοίο.᾽" 
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Ἠεθν. ΠΡ, ᾽δΔ8 υπαουδίδαγ τἢ6 56ηὴ86 οὗὨἨ Ἐἴ6 ἀμηἷαπ ογεαίϊοη ἴῃ 
Ματκ 16, 16. (ο].1, 15 ἃ 98. Ηεῦγ. 4,18, Απὰ ϑομοείίρ,. 5679 
(παῖ ἴῃ (6 ΒΑΌὈΪἶοΑ] ἩνγΓῖ Πρ ΓΡῚΔ 5 ἔγευθηςγ υϑεὰ ἔὸγ πιαπ. 
“ΑΠὰ ΤΊΟΓΘΟΥΘΟΣ, (ςοητ] 0165 ΑἸπσἢ), [ἢ 6 86η86 δῖ νδῦ. 20. εἴ 56ᾳ. 
ΡΓΌνΘΒ8 ἰῃδῇ (6 δι ]εοῖ ἰγοδίθα οὗ ἴδ οὶ ὑτγιιΐα δηὰ ἱγγαίοη8)] ογθϑ- 
(υγοθ, Ὀαϊ οΓθδί γε δπάιϊιθα τυνϊτῇ ἔγες νν}}}. Βεβϑίάεβ, ἴηξ ἀπολύτρωσις 
τοῦ σώματος ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΥ Βανεγίβ ἴοὸ ἴῃ ἔναὶϊγ οὗ Ὠυμπηδη παίυσθ, 46. 
γενεὰ Πότ (ἢ ἀοιτηϊηΐοη οὗ δἰὶηῃ. Αραΐη, 1ἴ τησϑί Ὀ6 οὈβεογνοὰ (πδὲ 
16 κληρονομία Χριστοῦ, νεῖ. 17. ἀοε8, ἀοοογάϊΐηρ ἰο ἴπ6 Αροϑι ε΄ 8 
᾿πίοηῖ, Ὀ6]οηρ' Ποῖ ΟὨΪΥ ἴο ἴῃ6 πάντα λαὸν τοῦ ᾿Ισραὴλ, 11, 46., Ὀυῖ 
4150 ἴο ἴπ6 πλήρωμα τῶν ἐθνῶν, νεν. 25." Ηε ἴδοη ΟΠΕΓΒ ἴῃς ἴοϊ- 
Ἰοννίηρ; νεγϑίοῃ οὗ [6 ννῇο]ε μαββᾶρε : “Οπγηΐβ Πυιϊηδηϊῖα8 δΌτΏη0 
ἀεβἰἀετῖο Ἔχρεοίαδϊ ρ]ογίδῃ Β]ἰογιιλ θεῖ ρτοχί πὸ γονοεϊδηἄδιη. νδηϊ- 
αἴ. επΐτ βυι)θοῖα οϑὶ Ὠππηδη 88, ὨΟὴ βροηΐα δυὰ, βεὰ νἱ Ογεδίοσ 8, 
δΡΟΓΔΉΒ (ΔΘ ἢ ἔογθ, υἱ εἴ 1ρ58 ἢυηδηΐῖ89, τϊδογὰ ἰηδηϊ 4118 δοτῖα ἀ6- 
[ποία, 'η ἰ᾿ἰεγίαίθαη δ] οὶ εὶ ὑδδίδηχ νἱηἠὶσδῖαγ. ἸΝονίηγιϑ 
δυΐθηγ, ΟὨΠΘ ρΈη8 Ὠυμηδηϊπ δὰ ἤθης ὑ8η116 ἀΐεπὶ φζ,γανὶ ἀο]οσα 
οοτῃριποίυ τ ἱησαιηίβοοῖα ; εἴ ποη 80] πὶ ᾿οπιΐηθ8. ἢ ὉΠ νΟΓΒΌΠΊ, 
86εἰ εἰΐαπι ρτϊἷδ ϑρὶ τ τ8 δαηςιὶ ἀοηΐ πηδοίαίοβ, αιἱὰ αυσαὰ ΠΟΒ ᾿ρΡ809 
Β.5Ρ1118 ἀθ σοῖο, {Ππ8ἴ γα πὶ ΜΝ εδϑὶβ γεαϊττ οχρεοοϊδηΐεβ, 480 ἃ ΘοΓρο» 
Τὶϑ νἱ ποῦ 18 1 θοιδίὶ ἴῃ δ] ογι Ὠεὶ δοοϊείαίθμ γεοὶ ρίαπλιγ, 

Τῆς 5686 8 ἴδιι8 εχρζγεϑοὰ Ὀν ΤΌΓΠΘΓ: ““ παῖ πιδηκίηἀ ὑεῖ 
δηχίουϑὶν Ἔχρθοίϊηρ, ἱ. 6. 8 διηδ]ογαιίοη οὗ {πεῖν σοηαϊτἴοη, δχ- 
Ῥεειεά ἐπ αἀἰβεγεηΐ ἀεργοθθ οὗ Ἄχ ]θηου, δπὰ ἢ αἰβδγεηὶ ἀθρτθοϑ 
οὗ οογίαϊ ηίγ, δοοοσγαΐηρ' ἰο οἰγουχηδίαησοβ." 866 βοθοαῦ Αγπιβά, 1,196 
--- 199. ἃ 9, 345-950. δΔηὰ Βρ. ΒΙοτηβε]ά οἡ ἴπ6 Τιδαϊιλοηδὶ Κηον- 
ἱεάρε, ἄς. [{ ἰ5 οὔβεγνθά, ἴοο, ὈγῪ Μγ. ΤΌγηθσ, ἰΠ4ἴ ἴῃΠ6 ωλοίθ οἵ 
ἀπι6θ8 Ὀ]εβδίῃρθ πϑοὰ ποῖ 06 οοηβίογεὰ 88 {Π6 ου)εοῖ, οὗ τυ ον τιϑ 
εχρθοϊδιϊοη 15 ἀβϑδδγίθ, Ὀυΐϊ ΟὨἹΥΚ ἐπαῖ ραγὶ ννῃϊοἢ ἰ6 {Π6 δαγηθδί Οὗ 
γνἱεάρ οἵ (με Γεδῖ. ““ ΕΥῸπλ [Π6 58016 ἴδγη8 {8.8 ἢ6) δεΐηρ᾽ υβεὰ 
ἴο ΟΧρΓα58 ὈΟΪἢ {Π6 ργεβθηὶ δῃὰ ἔα γα Ὀ]6δϑίηρβ οὗ (6 (οϑρεὶ, 1 δὶ 
ἀϊθροβαὰ ἰο {πίηϊκ, ὑπαὶ (ΠΟΥ Δ΄ΓῸ ἤεγα οοηῃδιἀθγεά ἴῃ ΟΠ Ποχίοῃ, 88 
σοῃϑιϊτατἰηρ᾽ ὁπό υἦοίο, ἴῃ 6 ἐχρθοίδιοη ΟΥ̓ νυνί οἢ τῇδ Ὁ6 δἰῆττηεά, 
Αἰ που ἢ [Π6 ἐχροοϊδηϊθ νγογα ποί ἄντα οὗ {Π|π ἢ1}}} ἐχίθηϊ οὗ {ἢ 6π|, 
«μεὶν νίοννϑ αἰ βεσί ἢ ρ' δοοογαΐηρ; ἰο δἰἰυδιοη δη οἰΓοι)δίδῃ 69." 

ΟΥ̓ {πὸ (ῃγοα ἱπιγργοίδίίουϑ ἀῦονα ἀρίδ θα, τπ6 ἢγϑ δηὰ ἰὨϊγὰ 
Βθδη ἴο ἀθβεσνα ἴπε ψυεεγεῃςα ; ΖῸΓ, ἃ5 ἰο ἴπθ βεοοηά, ἰΐ ἰ8 υἱίεγὶγ 
Ὀπίδηβθϊε, (πουρὴ ἰΐ πσϑὲ Β6 οοηξεθδβθά (ἢδὶ δάοἢ οὗὨ ἴῃ 6 18 ργεββοά 
αἰ μεουϊίαν αἰΒῆοι} 1168. ῬΈΓΠΔρΒ, πούγευονῦ, ἴΠῃ6 ἰαδὲ 8 ἸΙ4Δ0]6 ἴο 
116 ἤδνγεβῖ. 

Εὐτίπεγ σειηδκϑ ἷ τηϊιδὶ σεβεσνα ἔῸΥ ΤΥ Ἂχϑιϊπαίίοη οὗ (ἢ 6 Ρ88- 
ΒΈΡῈ ἴῃ ἀοία!!, δίηοα ἃ ἀἰδουβδίοη οὗὨ [Π6 ῬὨΓΑΒΘΟΪΙΟΡῪ νΥ}}} Ὀ6 {86 ἰθδξ 
οὗ ἰγα }.. ᾿ ΕΝ ; : 

40. τῇ γὰρ ματαιότητί ἡ κτίσις ὑπετάγη. Ιῃ [88 1η- 
ἰεγργοίϊδοη οὗ (ῃ18 δῃα (ῃ6 [ο]]οννίηρ νθγβθ8. δᾶ 
Οὐοπιηπιοηΐϊδίοσ 15 δρί ἰοὸ Ἔχρίδίῃη {πὸ ρῬῃγαβθοϊορσΎ ψἱ τὶ 
ἃ τοΐδγθηςθ ἴο ᾽ΐ85 ΟὟ ρδγί οἶα νιον οἵ (ῃ6 κτίσις 
αὔονο πιοηϊοηρά : ψὨ]οἢ ἢλ8 σΊΝΘΩ Γἰ86 ἰο το ἢ ἃ!- 
ΨΕΤΒΙΥ οὗἩ Ἔχροβι(ίοη. Τὸ αἰ (ἢ6 ΟρΡΙΠΙΟΏ8, ὨΟΎΘΥΘΓ, 
Ι οδηηοί θα δχρεςοίαα ἰο δάνετί. 

ΨΟ,.. Υ. τ 
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Ηδρτα ματαίοτ. ἰΒ ἃ ἰ6Γγηὶ Οὗ βυςἢ οχίθηϊ, (Παΐ [ἢ ΠΊΔΥ 
ΨΟΙΥ Ὑ6}} δάπηι οἵ θεϊηρ Ἔχρίαϊπθά οἡ απ οὗ [868 
αῦονα ἱπίογργείδιϊίοηθ. ὅ66 δ. ἢ!}. [,6χ. 1 ν. δῃά γ. 
Αἄδιῃ (ἝἸαγσί. Τῆς ὑπετάγη τηυϑὲ 6 τγοίεσγεα ἴο 
Οοά, “ἶνο Ἰῃῆϊοιϊοα ρα πη βῃπιθηΐ οἡ {Π6 Πυπιδὴ ΓδΘΘ 
ον τπ6 βίη οὔ Αἄάδιη. Απά ἴῃ {Π15 σῆς 16 ρᾶϑϑασ8 
18 νἱοοὰ ὈΥ Κορρα, οβθηῃ., ἐβούκω δὰ Μδϑςο- 
Κηϊρῃι. [Ὁ ἸὩΔῪ 8|80 (848 [οςΚα {π|η}κ8) γϑΐογ ἴο [ἢ 6 
βίδίβ οὔτωδῃ ἴῃ {18 ἔγαι! βιιοσί [1ἴδ, βιιδ)]θοῖ ἴο Ἰησοη- 
νοηΐθης8, δι ῆδγιηρ, δηα ἀθαίῃ. ΟάγρζΖον {Π||ηΚ8 [ἢ δὶ 
{Ώ6Γ6 18. ἤδ6σὸ ἃ γϑίδγθηςα ἴο ἑαοέαξνν. 

1 δβϑοῃΐ ἰο Ηδιηηοηά δηΐ Το οΚα {παῖ τΠ6 πογά8 
τῇ γὰρ ματαιοτητι---ὑποτάξαντα ἅτ ρΡΑΓΘΏΓΠΘΙΟΔΙ : ἴοσ 
ἐπ᾿ ἐλπίδι 15 ἴο 6 Ἰοϊηθ ἃ ψιἢ ἀπεκδέχεται, ἀπά 4180 
ψ ἢ ὅτι [ὉΠ] ον : οἵ (45 Μτ. ΤΌΓΩΘΥ βυρραβῖβ) [86 

τοὐ τηδυ ὃ6 σοπιρ]οίοα ν ἢ ἐλπίδι, δηα {Π6 πη68Δῃ- 
την δ6, [ῃδΐ ““Δ:Πουρῇ {ἰ8 50) οιοα, πΔη Κη ἀγα 
ὨΘν ΟΠ 6688 ἴῃ ἃ βίδία οὗ ῃορα.᾿" 

21. δουλείας τῆς φθόρας 15 ἀχρίαϊηο ὈΥ [Πο86 ψἢο 
Θϑροιι56 {Π6. 3Ζγδέ τηθητοηθα ἱπίογργοίδίοη οὗ κτίσις, 
ῃϑοοϑδὶέῳ 0} ρεγδηΐηρ. Απηά [Πα εἷς τὴν ἐλευθερίαν τῆς 
δόξης [ἢ6Υ ἴα ἴο τηθδῃ, “ δἱ (ἢ6 (6 θη [ἢ6 501}8 
οὗ οὐ 58}14}} δπῆου ἃ ρίογίουβ ἔγοαεάοῃι." Απά 380 
ὕδλγρζον, ἢο ἰγδηβ]αίθϑ, “" δῦ {Π6 {1π|6 ἴῃ ψῃϊοῆ 8 
σἱογίουβ ΠΡΘγν 83}|41}} θ6 πιδηϊ[εβιθα.᾽ Εἰς Βείησ 
ἰδίκθῃ [ὉΓ ἐν ; οἵ ψῇϊοῃ αγρζον δά υσοβ βενογαὶ 6χ- 
ΔΉ 0169. Βιυΐ (ἢ18 8668 ἴο Ὀ6 ἀοϊηρ ν]οΐοηςοα ἴο (86 
οοῃϑίγιοίίοη : ἔογ 1 {πη τἴ ρίαϊη, (ἢδι 1ἢ6 νογὰ 8 
ἐλευθερωθήσεται ἀπὸὺ---εἰς ἀδηοίε (ἢ δέσέμα α φμο αὐ 
ΠΡῸΣ δΔη4 ἤούθ {Ππ6 {π|γτ Ἰηϊογργοίδίοη οὗ κτίσις 
88 Θν] ἀσ ΠΕ ]Ὺ [Π6 ΒΌΡΘΓΙΟΓΙΕΥ. 
ΙκΚηον ποῖ ψῃοῖπογ (ἢ6 Ψψογὰ φθόρας τη ποῖ δά- 

τὴ1 οἵ ἵψνο 5 σῃιβοδί 8, ἰ. 6. Ὀοΐἢ ἃ ρῇγϑβιοδὶ δηὰ ἃ 
ΤαοταΪ οη6 ; δηά ἀδηοία ποΐ ΟὨΪΥ γπογέαἰϊέψ, Ὀυξ αἰ5ο 
δὲη ; τοι Ὀοζῇ οἵ ψῃιοῇ (Π6 ἐπ δα νοῦ] ϊσὰξ ψ6]} 
ΔΏΧΙΟΙΙΒΙΥ ἄδβίγα ἀθ] Ινογϑηςθ. ᾿ 

22. οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάξδει. ΚΟΡΡ 

τ Κορρο, ἴοο, τεοορηΐΖεβ (ἢΐ6 οοηβίγιοιίοη ; δῃὰ (ἢ Ἔχργεβαῖοῃ 
δἰ σηῆεβ, Ὧα δαγδ, “" υἱηάἀϊοαγα δἰΐᾳυθαι ἴῃ [Ἰθεγίδίοπλ εϑπάθῃ αυ 
ἔγυϊίυν δἰίεγ." 
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ΓΟίδι5 {ῃ18 ἴἰο [Π6 ροιἐξοαΐ Θνὶ]89 ὑηον ψῃϊοῖ πὸ 
ψ ἤο]6 νου ἃ ψγα8 (Π6η ργοδηϊηρ, δηα νυ ἱἢ νοῦ 1 
γγ88 βίγυρρΊ]]ηρ. [Ι͂οοΚε, Βοβθηπ)., δηα βοῖηα οἴβοσϑβ, 
ὙΠΟ ᾿πω! Φθόρας ἰπ {Π6 ργθοθάϊηρ᾽ νϑγβε ἰο πιογξαϊϊέψ, 
{(Κ6 1 ἴ(ο ἀδποίθ {δαὶ ἴδϑαγ οἵ ἀδθδαίῃ ἴο ψ]ο {}6 
ψῃοἷ6 νοῦ! Πδα ὈΘθη 80 ἰοηρ βυυ]ες. Βυϊ Ὀοιἢ τῃ6 
ΡΓοοράϊηρ δηὰ [ο]]ονηρ νοῦβθ8 866ΠῚ (0 γϑημίγα 
ϑοῃ θην ΒΓ ποῦ. ΤἼΘ σἢ 6 οδι186 ῸΓ {18 ΔΘΌΩΥ 
νὰ, ἀου 11659, {ἢ 61 σοην]οίοη οἵ βίη δηά {μοὶγ ἔδαγ 
οὗ ριιηϊϑῃπιχοηΐ ἔγοιη δὴ οἤδηάθά (οά, ψῇοβα νγϑίῃ 
[ΠΟΥ ΚηΘΝ ἢοΐ ἢονν ἴο ΔΡρΘδ86, Ποῦ δον ἰο οδίβίη 
δχριδίίοη δηά δίοηθδιηθηῖ. Νὸ ψοηάσδχγ {πογοίογα {δὶ 
1ΠῸῪ δῃουϊα δηχιου ΒΥ 866 Κ 81:10} ἃ Γϑιηθν 88 (ἢ8 
(ὐσοβ8ρ6] οἶεγβ, ἰο Ὀ6 γαβοιιϑά ἔγοτῃη {ἢ6 ἀΔοιηϊηίοη οὗ 
βίη δηἀ 118 σοῃϑθαπθηΐβ, τηβοῦυ δηα ἀθϑίῃ. 

ΤἬηδ θα6βὲ (γι 8 ἀγα ἀρτοοϑά τἢδἰ συστενάϑει Δῃ συν- 
ὠδίνει ἅΓ6 ἴο Ὀ6 ἰάΚοὴ 1Π ἃ ΠΘΙΔΡΠΟΓΙΟ8] 856η86 ἔοῦ 
ἄθερ ἰαπιεπέαἐϊοπ δηὰ οαίγδηιθ ἀσοηψ ; ΜΙΚΏΟυϊ 85- 
οΥιηρ ἴο {πΠ6 αι Γ ἴθ γπὶ ΔΩΥ γθίθγθησα ἴο 118 οτίρὶ- 
Ὧ8] δοσθρίδίίοη. δὸ Ευτλρ. Ηδ]θη. 788. (εἰϊεά ὃγ 
εί5.) ΚΑακὸς γὰρ, ὅστις μὴ σέβει τὰ δεσπότων, καὶ ξυγο- 
γέγηθε, καὶ ξυνωδίνει κακοῖς. 

Φῷ, ἄχρι τοῦ νῦν, ““Θνοῃ ᾧρ ἴο (ἢ6 ργοβθηΐ ἐϊπι6." 
ον {που ρἢ δοπιθέμἑησ Δα Ὀδθὴ πον ἄοηδ ἔτ {ῃ6 
ἀοἰνογαηοα οἵ (Π6 Ηθαίμρη, ἴθ τα νγ88 8ἃ8 γϑί οογηιρα- 
γαϊυοίψ {ἐἐΐ6 εἴδοῖοα, Απηὰ το Π6 πποοηνογίοα (Π18 
ἰδηρσυδρθ νγ88 ΥΘΓΥ ΔΡΡΙΠΟΔὈΪ]6. : 

48, οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ αὐτο. ὕΤΠ6 ἐοτηυΐα οὐ 
μόνον δὲ 5 ἔγεαυθηΐ 1η 8.1. Ρδυ} 5 τι 1ηρ8, (Β66 ηοί6 οὐ 
ὄὅ, 8.) δῃὰ γϑάυῖγθβ βοιῃθίμίηρ ἴο Ὀ6 Βρρ|16ἀ ἔτοπι 
1Π6 σοηπίοχί ;" 88 Π6Γ6, ἡ κτίσις, ὈῪ ΜΙ οἢ, δΔοςογαϊηρ 
ἴο {π6 ἐλὲγά Ἰηϊογρτγοίδιίίοῃ οὔ {πὶ ψογά, 18 πηϑδηΐ 
186 υκ οὗ (ἢ νογὶὰ, [ἢ6 ψου]ὰ δἱ ἰαγρβ, ον {8 
(ἀδηθβ. Απά οὗ {Π6 βᾶ6 ορίπίοη 86 ἰο ἤἢδνα 
θοθ οὐγ (ομπιηήηοη Ττδηβίδίουβ, Ἧ].Ὸ σγοηάθγ, ““ δηά 
οί ἔῤλεψ, Ὀυΐ ουγϑοῖναβ 4150.᾿ ᾿ 
1 (Πα αἰδοιιδϑίοῃ οἵ [118 νϑθῦβθ, δοσοσάϊηρ (ο {Π6 

ἸΑ ΨΕΓῪ δι} Ὁ ΘΧρΓοδδίοη ΘΟ 5 ἴῃ Ὠίορθη. ἴδογῖ, Ῥγοθ τι, 
6 19. καὶ οὗ μόνον ἀλλὰ καὶ οἱ ποιηταὶ. Αηὰ ἴῃ 9, 39. ννε ἢδνα ἴἢ6 
ὙΟΙῪ ΓΆΓΕ ἴοσιῃ μὲ μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ, δις, 

Φ τῷ 
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3τεὲ Ἰηϊογρτοίδιίίοη οὗ κτίσις, Κορρθ, Βοβθηπι., δηὰ 
Βοράσιπτη, ἀϊ8)οίη ἡμεῖς αὐτοὶ ἔτοτ αὐτοὶ ἔχοντες, 511}0- 

ἱηρ᾽ 11 ἴο τοίδσ (ο τῃὴ6 Αροβϑίία ἢἰπι86}, Βαΐ {ἢ18 
16. ἀοίηρ ρστθαῖ ν]οΐθηςς ἴο ἴ[ἢ6 σοηῃδίτυςσίοη, δηα 1Ώ- 
{τοΠυοσίηρ (48 ΑἸηπηοη Οὔβθγν68) ἃ βογί οὗ δοαδσέ, ν6ΎῪ 
ἱποοηδβίβίθης ἢ τἢ6 υὑδυδ] ὨυΠΠΥ οἵ {πΠ6 ΑΡοβί]δ. 
Νοίμιηρ, 18 ΠΊΟΓΘ σογίδίη τηδη (ἢδι καὶ αὐτοὶ Δηὰ καὶ 
ἡμεῖς αὐτοὶ βἰσἬΠΪΥ (ἢ 6 58Π16 ΡΟΙΒΟηΒ; δηά {Π6 ]αἰῖοσ 
8 αν ἀθηγ Ἔχρδηδίογυ οὗ (ἢ 6 ἔογσιηθσ. Βυΐῖ εσἦο, τι 
ΤΩΔῪ Ὀ6 Θηαυϊγοά, ἀγθ ἤστα τθϑηΐ ὈΥ αὐτο ἢ Νοῖ δι, 
Ῥϑὰ] Ὠἰτπη861 ἢ, δηα ρογῇδρβ ῃοὶΐϊ ὄβνεηὴ ἴΠ6 Αροϑίΐθβ 1 
βοησΓαὶ (45 Ταγΐογ, δῆ 6υ8., 8ηα Κα }] Β ΡΡ0οΒ6) ; ἔοσ 
τῆοιρῖ (Π6 ρΡἤῃγαΆ86 ΠΔΥ, ἰῃ ἃ σογίδ᾽ ἢ β86η56, Ὀ6 Δρρ]:- 
ς80]6 ἴο π6ηι, γοῖ 11 ψου]ὰ Ὀ6 υπϑ8υ{40]6 ἴο {Π6 σοη- 
ἰοχί, δῃά 1{{|Ὶ|6 δεσοτάδης ψ τ ἐπ βοορο οὔ 6 ψ ῇῃοΐθ 
ἀϊβοουγβθ. [ζ 18 [ἌΓ ΠΊΟΓΘ ΓΟΔΒΟηΔΌΪ6, ψἹΠΠ ΤΒΗΥ͂ 
Οοιηπιρηίΐδίοσβ, ἰο υπηαἀογβίδηά 4}} ( γ βδη5 ἰο  ἤοτὰ 
{π6 δρίγις δὰ θθθη ρίνεοῃ (ἴ0 υ86 ([Π6 ψοτάβ οὗ Μδο- 
Κηϊσἢῦ) 85 {Π6 δαγηεϑέ (ἀπαρχὴν) οἵὗἨ [Πο56 δΒριγί(αδὶ 
δῃάονπηθηίβ (Π6Υ Βπου ἃ Θη οΥ 'π Ἠθανεη. Ῥεγῆδρϑ, 
Πονανογ, 1 ΠΊΔΥῪ θη: “ΜῈ ψὴ0 πᾶν Ὀδθη ἢγϑβέ 
Ραγίδκειβ οἵ {Π6 Ηοὶγ ϑριγι." 80 9812681,18. ἀπαρ- 
χὴν τινα τῶν αὐτοῦ κτισμάτων ἀῃὰ Εοῃι, 10, ὅ. ἀταρχὴ 
τῆς ᾿Αχαίας εἰς Χριστὸν, ““ἢγϑι 6] ΙΘνογ." ΑΠπ4]1 (ον. 
1δ, 20. (ἢ γῖβί 18 οδ θὰ ἡ ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων. 80 
δἷβο, 1 δηά, [ῃ6 νοτγὰ νναϑ ἰάθη Ὀγ ᾿ εἰ8., νῆο οὔἶδιβ 
[Π6 [Ὁ] ον ησ πλδϑίοσΥ δηποίδιίοη : ““ δηυβ Πιιπη8- 
πὶ αἸνΙἀϊτῦ ἢ 608, 401 )4πὶ (ἢ γϑίο ἠοϊηθη ἀθάοθ- 
τιπΐ, ΄υαυ6 ῥγ 1185 νοσδηϊογ πΠὶς οἱ 246. 1, 18. οἱ 
το 4.08, 401} ἠοηάυτῃ ΟΠ γϑέο ποπηθη ἀδάθγιηϊ, φαΐ 
νοοσδηίαυν ογραΐμγα (νὰ. Ματο. 16, 16.). Εἰ Ψυάεὶ 
ΒΘηςπί ΟΠΙ1Β ἰαρ]8 βι18 : οὐ ραηΐεβ γϑιϊ δ θη Ό ΓΑΒ 
8.138 ρδίραηΐ, ρῥγθηϊ!οδίίοηθ Ενδηρο!! ἰδηηυδ 6 
δΟΙΏΠΟ ΟΧΟοΙ δίς ; ΟὈΪ4ιι6 τηΔρὴδ ΓΟΓΙΙΠῚ ΘΟΉνΟΓΒΙΟ 6 χ- 
Ροοϊαίυγ. 1Π1 δχρθοίδηϊ ταιίαίοηθπὶ πῃ ἢᾶἂς νἱίδ, 
ας σοηίϊηροί, 5ῖ δα (ἢ γτιϑίιιΠΊ ΔΟοσοββογιηΐ ; Ὧ08 ν τὸ 
ἴῃ δἰιογὰ νιτΔ.᾿ 

Τῆς ἄρον ἰηἰογργθίδιοη 18 480 δάἀορίοα ὃὉγ Μτγ. 
Τυτγποῦ, Ψ πο. τ τ οε: “6 Ψ ΠΟ ἃγα ΔΙγθδαυ ρϑγ- 
Δ Κοῖβ οὔ (δ ργίνι!εροβ οὐ {πΠ6 (οβρεὶ." 
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, 829. ἐν ἑαυτοῖς ἰ8 ἴῸΓ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς. 
28, υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι, ““ ΔΏΧΙΟΙΒΙΥ ψγαἸ ἰηρ [ῸΓ 

{86 δἀοριίοη." Ὦγ, Ἰἀδοκηίρμι Οὔδογνθϑ, {Πδῖ (66 
185 ἤθγθ δὴ δ᾽ ἰυβίοη ἰο [μΚ6 20, 6. απὰ αγε ἐΐο οὐϊέ-. 
ἄγεη οὐ Οοά, ϑεὶης ἐΐδ οἰἐάγεη οὐ ἐδθ νεβιιγυδοίϊοη. 
“Ἐογ ἱἔ(οοπείημιθϑ 6) πηθῆ δγὸ (ἢ σῃι!άγθη οὗ Οαοά, 
Ὀγ Ροϊηρ {π6 οἰ] άγθη οὗἁὨ (Π6 ταϑυγγθοίίοη, (6 Αροβϑ- 
{16 δὰ ροοά τγϑᾶβοη ἰο οδὶὶ! ἐφ γϑαδπιρίϊοη 9 ΟἿ" σὰν 
ἔγοιῃ ἴῃ6 Ὀοηάαρθ. οἵὗἩ σοτγυρίίοη, υἱοθεσίαν, ἐἦα αἄορ- 
ἐΐϊοη. Βοβι469, 11 18 [δ ὈΥ ψ Ὠ]οἢ {Ππ6 ϑαϊηῖβ γα δη- 
ΔὈΌ]64, 858 {ΠπῸ ομΠἄγθη οὗ Οοά, ἰο 1] οτῖς (π6 Κιηρσάοπι 
οἵ (ῃοῖγ δίῃθσγ. [{ βῆοι ά, ἤονονογ, βθθηὶ {παὶ υἱο- 
θεσία δῖα ἢδ8 ἃ 86η86 αἀἰδγοινε ἔγομι ψμδί ἰξ θθᾶγβ δὲ 
νοῦ, 1δ., δηά τΠδὲ 1{ ἀδποῖρ8 {Π6 οοπδαηπαξίοη οἵ (86 
ΡΤΙΝΠΘρα [ΘΓ πηθπιϊοηθα, οὐ {86 αοὐμαΐ ἡ μξίοη οἵ 
{Π6 0] 6βϑίηρβ ψἈ] ἢ ἂρ ἴο Ὀ6 δηϊογοά δνθ ἰῇ 1}18 
116, Ἐ δηά οοιῃιηθηοίηρ ΜΠ (αὶ ἀπολύτρωσις, ΟΥ 
ἀδ]νθύδηοα ἴγοηι σογγιρίϊοη, ὈοΓἢ ΡὨγϑῖοδὶ δηά τηο- 
Γαΐ, υηἀ6. ψὨϊοἢ ὄνϑὴ {6 ΠΟ] 168ὲ στοδὴ Ψ 116 ἴῃ {[15 
8, ὙΠ 10 8 δααϊναίδηΐ ἴο {{|0 ἡ ἀποκάλυψις τῶν 
υἱῶν τοῦ Θεοῦ αἱ γοῖ. 19. δῃὰ ἡ δόξα τῶν τεκνῶν του 
Θεοῦ δί νοῖγ. 21. 
168 ρ[αίη [πὰ ἀπολύτρωσις ΤΩΔΥ τη68}, Ποῖ ΠΠΘΓΟΙῪ 
τοαοπηρίίϊοη, δι 5 σηἶν ὠείϊυφγαποθ; ἃ8 ἴῃ Γκὸ 41, 
28. Ηοῦτ. 11, 85. δηᾶ τηᾶην Οἴποῦ ρᾶβϑ8ᾶρθϑ. Βιυὶ 

ἘΞ Αμ 80 (αἴιοσς τυγεἰηρ (ῃ6 δρονο) 1 δηά [ἴ πα8 ὕὑεεὴ ἐχρίαίπεα 
ΌΥ ὕδγρζον, γἤοεθ νγογάϑ ἈΓῈ ἃ5 ἔρον : “" Υἱοθεσία ὮοΟ ἰοοο ποῦ 
6βῖ ρυϊαχαβ δοῖυβ δορί οηΐβ. Νδηι βάε]68 14π| ἰῃ ἢϑο νὰ οὐὈξίπι6- 
τυηῖ Πνεῦμα υἱοθεσία. Άομι. 8, 15. ϑεὰ πιδηϊξεβίαϊίο δῖνε οοῃϑιτ)- 
τοδί δαορίἰοηΐδ δϑῖ, ἢδγοά 85 νὶῖε δίς ροβϑῖ 11 θογαῖ ΟΠ ΕῚ ΠῚ ΟΟΓ- 
γοτγὶβ 6 δϑβρι ]οτο" Απὸ (ἢἶ8 νΐενν οὗὨ ἴδ ϑιιθλεςῖ 9, 1 Βπά, δυρροτίεα 
Ὦγ {π6 διιϊπογὶιν οἵ Ρηοΐ. ἀρ. (ἔξυμῃ. γγῆο οῇξεγβ (Πα ἐΟ]Ἰονν ῖηρ; ἐχοεῖ- 
ἰεπί δχροβίτίοη: “Απά τι) αῖ νἱοθεσία ἰδ (ἢἰ5 ὃ [{ 5 Ὁγ θαρίδηι ; ον ννὸ 
πᾶνε ἃ {{π||6 Ὀεΐίογε πνεῦμα υἱοθεσίας ἐλάβετε. Ὠοαβ (6 Αροδί)α 
ἤθη τε δΔηΟῖἤοΥ ἡ πάουθίθ Ϊγ ἠοῖ ; ὃιι [ἢ ΥΟΓῪ 8β8Πη6, ΟὨΪΥ 
ὨοΓΘ ρογίροςυ αἀἰδρίαγει, δορὰ Κηοόννῃ ΌὈΥ ΕἘΧρεγίθῃοθ : [ῸὉΓ δεν 1) 6 
ἀπολύτρωσις τοῦ σώματος [676 οοἴηεθ ἴἢ6 οη)οψημονέ οὗ (ἢ6 μεοαιϊβεα 
Ὀ] δϑίηρϑ : ἴδῃ ἡ ἀνάστασις καὶ ἀφθαρσία, 6 ἱῃμογίίδηοε οὗ {8 
Κίπράοιῃ οὗ Ἠεανθη ; δηὰ ἤΏΔΙΪΥ 411 ἴΠ6 νἱοθεσίας γνωμίσματα καὶ 
ἀποτελέσματα. ΕῸΓ κοῖο, ἰῃ ἴῃε ἀορε οὗ ἰἢε86 {πίηρ8, νγὸ ἤᾶνα Γὰ- 
εεἰνεῖ ἐπα δάορίίοῃ ; ΟΥ, 88 [88 ΑΡροβί]8 τζοσα 5ἰβη οδ(γ Ἔχ μγθθθ65 
τ, ἐσώθημεν, 1. 6. νἱοθετηθέντες ἐσώθημεν. 
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88 ἰξ ΠΠΔΥ ἀδηοία ἀθ] νθγάησα ἔγοπὶ ΔΠΥ δν]], 848 ἔγοτι 
σΔΡΕ ΝΥ ογ ρογβθουζίοη, 80 ᾿ξ βθῦθ πιὸγα βρεοίδ  Υ 
ἀοποίοϑ ἀρέδυογαηοε ἤγοηι ἐδθ ουἱΐα απὰ εογγμρέϊοη οὗ 
ἐδὲ ἤδεῆ. 80 Ἐξρῇεβ. 4, 80. ἐν ᾧ ἐσφραγισθῆτε εἰς 
ἡμέραν ἀπολύτρωσεως. (ἰΟΙΠΡΔΙ6 Κρδεβ. 1,14. Υ̓ει 
1 βϑῃουα βθ6πὶ ἐμέ ἰπ 8 ραββαρϑβ οὔ τὴ ἰαἰίογ οἷ 888 
{Π6Γα 15 δὴ αἰέμδίοπ ἴο (Π6 δαρίαϊοη [ῸΓ 51}, ὈῪ ΜΙ 
{παι ἀο᾿ γογησα ἔγοπι ἀθδί δηά 8ἰη ἰ8 εἤεοεις ἃ. Απά 
{18 ποιίοη 18 Θβρϑοῖα! νυ ἰο 6 ἄποῖς οἡ ἴῃ ἔῃ. 8, 
41. Ἐρἢ. !, ὅ. Ηφδτ. 9, 15. 1 (ον. 1, 80. 

Ηρτο 1 τηυδὶ ποῖ οπιὶέ ἰο σοραγα {π6 ἔο] ονίηρ 
βοδυτι! βαπεϊπιοπὲ οὐ Μᾶχ, Τυνγ. 158. 18, 4. τῶν μὲν 
σαρκῶν αὐτῷ φθειρομένων, τῆς ὃὲ ψυχῆς ἐστώσης ὀρθῆς, 
καὶ καρωδοκούσης τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ δυσχρηστου τούτου 
περιβλήματος. ΟαΕτοῖ. σοιηρᾶγε8 γΊγρ. ΖΕ η. 6, 784. 
Ναο διιγᾶ8 γϑβϑρίουηΐ οἰἶδυϑθ (ΘΠΘΌΤΙ5 οἴ σΑΓΟΘΓΘ 
ςξοο. 

Ι ν"}] σοποῖυ δ τὴν ἡοίθ8 οἡ [ἢ}158 αἱ! Ποὺ] ροτγιίοη 
οὗ δογίρίαγα ΒΥ ἰαγίηρ Βοίογο {Π6 γθδάθγ {Π6 [Ὁ]]ον- 
ἱηρ' ηδδῖ ραγδρἢγαβί!ς νϑγϑίοῃ οὐ {πΠ6 ψ ῃοῖθ, 88 ρίνϑθη 
ὈγΥ Τυγηογ. “1 σοηδβιάον [Πδὲ {Π6 4! οἰ]οη5 ἴο νν ῃϊ οὶ 
ΜῈ ΔΓΘ ΠΟῪ 5ιι]εςῖ, ἀο ποΐ ἰπ {Π6 ᾿οα8ὲ σουηΐογ- 
Ῥαίδποο 1Π6 Ὀ] οβϑηρδ ν᾿ Ὠϊσἢ [Π6 Οὐο5ρ61] αἰβρίδυϑ [ὉΓ 
οὔγ δη]ογπηθηῖ. Απηά (ν. 19.) βυςσῇ Ὁ] ββϑίηρθ 348 ὉΥ 
{π6 ο8ρεὶ αὐ ᾿πη|ρᾶγ8 ἴο ἢ 58 σά γθη," ((Πᾶὶ 18 ἴο 
88 Υ, 80 8:6] ογαίίοη οὗ {Π6 ρύθϑθηΐ ὈΠΏΔΡΡΥ 5ἰαϊα οὗ 
{η6 ψοτγ]α,) ““ ναϑῖ πυμηῦθ 5 οὗ πη8η ΚΙ ηα ΓΕ δύ ἀθη τ 
δχρϑοίίηρ. Απά (ν. 920.) {Π1|58 185. ἃ ΓΘΔΒΟΉΔ0]6 6χ- 
Ροοίδίοη ; ἴογ, δπουρσῇ τηδηκίηα ἅγὰ βυδ]θοῖ, ἴῃ 
{Π6ῚΓ ργοβθηΐ βίαϊθ, [ο ἔγαι ΠΥ δηαὰ ἀθδιϊ), ΌῪ {πα ῥγο- 
νάρηςε οὗ αοἀ ρει ηρ 10 ΤῸΓ ν186 ρυΓροβοβ, ἰξ 
Μ8 Ποΐ ἰῇ ΠσΟΠΒΘαΠΘη06 οὗ Δηγ αϊτγοοΐί δοί οὗ {Π6ὶγ 
οὐ, δηὦ ἰποτοϑίογα {θυ δη(ογίδίη ἐπα ἤορα (νον. 91.) 
{πᾶΐ ΠΟΥ 5341} ΡῈ ἀδ᾽νογθὰ ἔγοιη {ΠἸ6ὶγ ργθβϑηΐ τηϊ- 
ΒΟΓΑΌΪΘ 5ἰζπδτίοη, 8η4 Ὀτουρσῆϊ ἰηΐο {πᾶΐ βίαϊα οὔ 
ὨΔΡΡΙΏ685, οἵὗὁἨ ργϑβϑηϊ ἔδνουν ψ ἢ Οαοά, δηά οὗ νψ6]]}- 
στουπήρα οχρθοοίδιοη οὗἁ ἔπίατο 0155, ψ ἢ ]οἢ (ἢ γῖ8- 
[ἴδηὴ8 ΠΟῪ ΘΠ]ΟΥ͂ (νοῦ. 42). Εον 10 18 ψε]} ποννῃ, 
(Πδι {1 [Π6 ργαβθηΐ ἀδΥ πιδηκίηἀ ἤδνο Ὀθθῃ ΘαγΠΘϑΕΥ 
Ἰοησίηρ ἴογ βοίηθ βυοῖ ἱπιργονοπιθηΐ οἱ βίδίς δπή 
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οΠαγδοίοσ 848 (6 Οοβρεὶ οὔοιβ (23). Απά ποὶ ἰδοὺ 
ΟὨΪΥ, ποῖ τΊΘΓΟΪῪ (6 ρσγοδΐ τὴδ85 οἵ ἰῃὴ6 (ὐ6ῃΈ}6 
ΨΥ] ὰ, θυΐ ννὸ (γι ϑι 88 4150, ῆο ἃΓ6 δἰγοδγν ρᾶγ- 
ἰΔίκοῦβ οὗ {Π6 ργίν:]θρεβ οὐὗὁἨ ἰῃ6 (σοβρεῖ, Ἄανθὴ ΨῈ ἃ.- 
ἀΘΏΕΥ ἀβρίγα αἰΐζογ 118 [1] Ὁ] βϑιηρβ, ἤθη οἱἱγ 860ρ- 
[0 48 (σοι δ σὨΠἀγθη 5}}4}} θ6 ρυ ὉΠ ΚΙΥ γοςορη!Ζαά, 
ΡΥ 16 ἀεί! νογδησα οὗ οἷιγ θοά 68 ἔγοῖγ σοΟΥΓᾺΡ. ΠΥ 
αὖ ἴ[Π6 ρσαηθγαὶ γοϑυγγθοιοη." 

24, 45. ΤἼΘ βθηζπηθηΐ σοηίδ! 64 ἴῃ ἀπεκδεχομένη 
15 ἤθσγὸ ἔδγίθογ πηΐοϊἀρα. (Κορρθ.) Τα σοηπροίίοῃ, 
ΠΟΥ νΟΓ, 18 Ποῖ ΨΘΓῪ οἰθαγ; Ὀυῖ [ἢ [ο]]ονίηρ, μοὶ 
15 1η6 πηοάδ οὗ ἰγδοϊηρ 1ἴ δαορίεα Ὀγ ΤΠΟορΠγ]δοῖ, 
866 Π|8 ἴΠ6 πηοϑί 5διἰβίδοίοσυ. ““δνίηρ βροΐϑθη οἵ 
{Πϊηρ8 ἀἸΒ06 1] 6νθὰ ὈγΥ {Π6 τηδηγ, [ἢ6 Αροβίΐα πθ8}}5 
ἰο 880: 2) ποί ἐῆου, (Ἰγιβίδη, αἰβῦθ!ανθ. ΕῸΓ 
ἔτοιῃ ψῃαΐ (μοι 8 δ᾽ Θδαν γϑοοῖνοά, ἰγιιϑί α«͵53ο ἴο 
Οοάὐ ον ἔπΐαγο Ὀ]αβθισθ. Αηά 85 Ὀοίογο ἰῇοα 
Ὀτουρπίοϑι ποίησ Ὀυὲ (ΠΠ, γαῖ γαοοϊνοάϑι στοαί 
Ὀοποῆίβ του (ὐοα, 80 ον 4.80 δβχϑγοΐβθ [ἢγ (4 1} 
ἰονψαγαὰβ ἃ ορα οὔ {πίπρβ ἔπίαγα. ΕῸΓ ἤΟΡΘ 15 {{Ἰ|6Π 
ΤΟΥ δηά τὰν Ὦορα ἤθη 1{ 18 ἜΧθγοβθα σοησογῃ- 
ἰηρ; (Ὠηρβ ποῖ 866η. ““Ὑ),7|οαο {Ποτγείογε ὄὌχρβϑοῦ (6 χ- 
Ὀ᾽αΐη8 Οὐ} 115) θδσαυβα ψα ἤᾶνα Ὀδθὴ βᾶνθα ὈγῪ 
ἴΟΡΘ, 1. 6. 8ρ6, ποη τῷ.᾿ " Ο,τοῖϊιβ δηά Ἐοββθηιῃ. 
ΓΘΠΔΟΓ: “Ὗς πᾶν 88 γοῦ Ὀδθθη ϑβϑανθά (ΟἹ) [ἢ 
Πορϑ.᾽ Βυῖ τ{ἘΠ|8 8668 δὴ υἱΐογ ρεγνϑιίβδίοη οὗ {Π6 
Β6Ώ56; 8η4 {πετοίογο τ6 ἀοοίγίηα ἔουπηα θα προῃ ἰἐ 
Ὀγν Εοβθηη)., {παῖ ἤορ6 15 Ἰηΐοπάρα ἰο 6 οὐ οΠϊοί 
Θη]ουπηθηΐ, ἰ5 στουη1655; Μηΐοἢ ψου]α αβο θ6 ςοη- 
ἜΓΑΓΥ ἴο (Π6 οσοηΐοχί. Κορρδα [)88 ρδγδριγαβθα [68 
νΘΓ86 {Πι15: “ΕῸΓ {ἢ}18 185 {πΠ6 Ψ1] οὗὁἨ Οοά, (δὲ Ὀγ 
Βορίπρ' ἀπά ἰγυιβίηρ ἴῃ ἢ 18 ῬΓΟΙΊΪ568 Μὰ βῃου ἃ οὐ- 
ἰὴ ϑαἰναίίοη. Βαῖ [ἢ να δἰ δδάγ εἊπ]ογϑά {Π6 ρῥγο- 
τη56ἃ δ] Ἰοἱγ, {πᾶ ἤορα δηὰ Ἴσοηβάδηςσα 1ηὴ δοα 

“ Ηδργε [ ψου]ὰ οσοὐμραγο Ευτὶρ. ῬὨγγχ. ἔγαρ. 8. δι ἐλπίδος Θῇ, 
καὶ δι᾽ ἐλπίδος τρέφουν Ῥῆορη. 407. ἐλπίδες βόσκουσι φυγάδας. 
Ευτὶρ. Βαβοοῆ. 578. ἔλπισιν δ᾽ ἐβόσκετο. Ζοδερῖ.. 1899, 838, ἡ 
ἔλπις ἐβονκόλησεν. Ἡδφϑγοῖ. βουκολεῖσθαι χρήσταις ἕλπισι. Δίδαη, 
47 ο. ἐλπίδας σιτουμένοι. ϑορῆ. Δηῖρ. 1281. ἔλπισι δὲ βόσκομαι, 
80 (6 1 αἰΐῃ νυγιϊογθ; 6δχ. συ, Ονὰ. 5Ρεβ εδὲ αἰ ραϑεὶϊϊ διωδηίβῃι. 
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ψ ἃ ἤρνα ἢ0 ρΪΔ 66, ποθ ψῆδί ΔΏΥ ὁ886 εαἰγεδαν 
ΠΈΤΡΑΙ γεν ὙΠ 18 ΒΘη868 ἢ6 Ψ1] Ὧο ἸΟΏΖΟΣ ἤᾶγα ἴο 
ΟΡ6 ἔογυ. 1,εὐ 8, ἰπογθέογθ, βίπαν ἰοὸ ὀχοϊῖθ (ἢΠ]5 

ΠορΡο δηά οοηῆδϑηςσθ 'π οὖσ πηϊηά8, δηἀ σοηβι ΠΕ 
ῬΓΘϑογνο 11." 

Ι ραῃηοί, μονθνοῦ, δεβοηῖς ἰο Κορρο, ἰπαΐ ἐσωθῆ- 
μὲν ἰΒ (0 Ὀ6 [8 Κοὴη ἕο σωθησόμεθα, ψὨϊοἢ πουϊὰ Ὀ6 
ΨΘΓΥ Ὠᾶγδῆ. 1 νοι] γαίμοῦ γοβογὶ ἰο0 {μαΐ 86186 οὗ 
σωθῆναι, ὈῪ ψ]ἶοἢ 11 βρη: ῆ65 ἐο δὲ ρεέ ἴηι ἐδ τᾶν ο΄ 
βαἰναξίοη, Ὀἰδοθά ἴῃ ἃ βίδίθ οὗ βαϊναίίΐοπῃ. (Ομ νῇηϊοὴ 
866 ποία Μαῖίί. 1, 21.) Απά {ἢ 18 15 υπάουδιοαϊν (6 
56η86 ἴῃ ΨΏΙΟὮ 1{ νγγἃ8 ἰαΚοη ὈΥ ΟΠτγγβοβίομι δηκὶ 1ἢ6 
Οτοοκ Οοπιπχοῃίδίογβ (866 Ῥῃοῖ. βυργα); δῃά 80 1 
ηὰ Με. δ΄᾽:.λάθ, (πουμρῇ ἢ Θβι δ. ΠΡ], νϑηΐυγοβ ἴο ὁχ- 
Ρἰαΐπ ἴ{, νίΖ. ““ 88 ἀθηῃοίϊης ἃ βίδίβ ἰῃ νοΐ, ὈΥ ρ6Γ- 
ΒΟνΟΓΔΏΟΘ, ἴ σψουϊά ὃδ6 ἤπα]}}ν οὐίζαϊηρά : 8ἃπα ἴῃ ψςἢ 
1Π6 σοηνογίβ ΨΘΓΘ ργαβογνοα ὮὉγ Πορϑ.᾽ἢ 

Τῆς [ο]]οσίηρ, ραϑβϑᾶρα οὗ Ῥαγιηθηϊά, δρ. (βῆ. 
ΑἸεχ. ρ. ὅδῶ, τηᾶυ, πιμέαξϊβ τιμέαηαία, Ὧ6 Δρρ[ἰεἀ ἰο 
8 (ει ϑεδη 8 ορς : Λεύσσε δ᾽ ὅμως ἀπέοντα νόῳ παρέ- 
οντα βεβαίως. 

2. εἰ δὲ ὃ οὐ βλέπομεν ἐλπίβαμεν --- ἀπεκδεχόμεθα. 
Κορρθ δηά Βοβθημ. (ἔγτοπι ΟὐδΙ τυ: ἴακα ἐλπίϑομεν 
ἴον ἐλπίδειν ὀφείλομεν. Αηά ἰπάδοάα {8 18 η0 Ὠονο]ίγ, 
Πιανίηρ, 66 Ἰοηρ' ἃρῸὸ Ὀτοιρῆς ἰογναγᾷ ὃν Ῥηοία8. 
Ι νουϊὰ τοραγὰ {Π18 ἃ5 ἃ δβδοτί οἵ ἰἀϊοίοαὶ 86, 1. 6. 
406 ἤορε, ἴοτ τ06 ἧαυο ἐο ἔορθ. Αὐτοίϊ.8 ρδΙΔΡΏΓΑ568Β 
1.8 : ““30.᾽ςΞ8 δία ποῃ ἱπίγυσίιοβα ο6δὲ 10 ΠΟΌΙ5, 866 
ορτγορίδπ) υἱγίμ θη) Ορογαίυγ, τρδογυπὶ ἰογίθαι ἴοΪθ- 
τη 1." [10 Βῃου]ὰ ἀρρεδγ, ἱπάβεά, {παῖ δηὴ αάπιο- 
πἰέϊοη ν͵88 ἱηέοηαοά, Σὲ τ 11 185 ΘΧργθϑβθά Ὀγ (6 ατοοκ 
(ὐοπιηθηίαίοῦθ : νοὶ [{ 566 Π|8 88 1 {πᾶὶ Μ6Γ6 ἰοἷν ἴο 
μα διρρθα ὈΥῚ τ6 τοδάδθγ (48 1 οἰ ρᾶβδᾶρθὲ οὗ 
οἷν ΑΒοΒβ116), σοί γοηθγβ: “μος α8 ἴδ ναὶ 
ψἱἢ Ρδίοησ6 [ογ (δὲ ψΏ]οἢ 6 ΟἿ ΠΟρΘ ἴογ, ὑυυΐ 
ἀο ποΐ γοί 866.᾿ 

ΤΌδ ρᾶβϑαρθ 18 {ἢ1|8 Ῥδγαρ ιταβϑά Ὀγ Ῥῃοίίυ8 8Ρ. 
(ἘΞ ουμπιρηΐαβ : Πώς οὖν ἠλπίθομεν ταῦτα, μὴ τούτων 
ταραγεγονότων ἤδη, μηδ᾽ ὑπ᾽ ὄψιν ἡμιῶν πεσόντων, μηδ ὑπὸ 
πεῖραν; καλώς καὶ εὐλόγως. Εἰ γὰρ ὑπ᾽ ὄψιν ἡμῶν καὶ ὑκὸ 
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πεῖραν ἤδη τὰ ἐλπιβόμενα ἐγεγόνει, οὐκ ὧν ἦν ἐλπιϑόμενα" 
γὰρ τις κατέχει, πῶς οἶται τε ἐστιν ἐλπίϑειν ; οὐκοῦν 

κατὰ Φύσιν τῆς ἔλπιδος ἴδιον τοῦτο, τὸ περὶ τῶν μελλόντων 
αὐτὴν ταὶ μήπῳ παρόντων, εἶναι" ὥστε καὶ ἡμάς ἃ οὐ 
βλέπομεν, ἐκεῖνα δεῖ ἐλπίϑειν'" εἰ δὲ ἃ οὐ βλέπομεν, ὥσπερ 
δεῖ, ἐκεῖνα καὶ ἔλπίϑομεν, ὑπομένειν χρὴ καὶ ἀπεκδέχεσθαι 
τὰ προσδοκηθέντα, καὶ μὴ ἀθρόον ἐπιξητεῖν αὐτὰ παραγε- 
νέσθαι. Απηάὰ Τμοοάογεί (ἢυ8: Μῆ δυσχεράνητε, ὁρῶν- 
τες τὰ σκυθρωπὰ οὐ γὰρ ψευδεῖς ὑμῖν προσηνέγκαμεν 
ὑποσχέσεις" ἀναμένειν γὰρ εἴπωμεν τῶν ἀγαθῶν τὴν ἀπό- 
καυσιν τὰ δὲ προσδοκώμενα, ἀγαθά αὐχ ὁρᾶται τοῖς ταῦ 
φώματος ὀφθαλμοῖς" εἰ γὰρ ἑωρᾶτο, οὐκέτι προσεδοκᾶτο" 
εἰ δὲ προσδοκᾶται, προσμένειν αὐτὰ χρὴ, καὶ μὴ ἀποβάλ- 
λειν τῆς ἐλπίδος τὴν ἄγκυραν. Το ψἬΗΙΟἢ τΔΥ Ὀ6 80Ὁ- 
)οιπθ4 (6 δχοϑ  ]θηΐ ραγαρηγαβα οὐ «4518: “1 18 
1Π6 Μ1} οὗ Οοά ἰμαΐξ να βῃουϊ ἃ ὈΥ ὀορέηρ, 1. 6. 
ἤγΠΉΪΥ ἰγυβεϊηρσ ἰῃ 18 ΡγΓΟμ1865, Οὐΐδὶπ οἴη] βαῖνα- 
[οη, Μη ϊοΝ, ἃ8 γεῖ, σδῃηοΐ 6 ρογοαίνθα ὈΥ ἴπ6 
86η5868, Ρυΐ 15 ἰο Ὀ6 οχροοϊοα ψ 1} ἀηβῃδῖθη οοηῇ- 
ἄθηςθρ, 80 δὶ νὰ βιουϊὰ β8ι}δι ποθι ογ [ἢ6 ἔραν οἵ 
σΑἸΔΙ 1168, ΠΟΙ [ἢ6 οηάιγαησα οὗὨ [ῃ6 πηοϑῦ δχίγθηιθ 
ΤΩ Ι5ΟΓΪ68, ὩΟΓ 8ΠΥ αν θῇ {6 βίγοηροϑί 8]} δηθηΐδ οὗ 
ἢυπηδη ῥ᾽ θάδβιιγθ, ἴο ἀδίαοϊ, υ8 οπ (ἢδῦ Πορα.᾽ 

20. τὸ πνεῦμα συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις 
ἡμῶν. 

κορμα οσοῃηεοίφ 686 γογ8 τυ {Π6 ὨγδοοΪηρ᾽, 85 τηθληΐ ἴω ὁχ- 
μἱαΐη (ῃ8 ἀπαρχὴ τοῦ πνεύματος. Βιιῖ {{π|8 ρτυσεαοε18 οἡ ἃ τῃϊϑίβ θη 
γἱενν οὗ [π6 ἔογοβ οὗ {παΐ ρμῆγαβθα, υυβμιίο ἢ 18, Ὠεβί 68, ἰοο ἔᾺγ οἱ ἴα 84». 
τη οὗἉἁ διιο} ἃ τηεϊποὰ. “ΓΒΘορ υ]δοῖ, τογ )υἸεἰουθὶγ, σοηῃθοίξς 
τε ἢ [ἢ6 ὑπομόνης υ8ὲ ὑδίογο, τωθητοηεά; ὈΥ τίς ἢ {μοῖρ 
ΜΠ) Ὀ6 δὴ δχῃοσίαϊΐοη ἴο ραϊϊεηΐ εἐμάυγδῃςο, οὐ ἴδ ρῥτϊῃοΐρ]δ {ἰναξ 
(6 ϑδριγὶϊ ΠαΙροίῃ οὐἱν ΘΑ ΚΠ 8568; 4. 4. “Ὧο ποῖ Ὀ6 ψοδγῃ οὗ 
πορίηρ; δῃᾷὰ επεαγίηρ : ἴον ἴπ ϑρίγις ὨοΙρρί ἢ γοιι, 1 γοι ΟὨΪγ 88}- 
ΡΪν ἤορα δηά διάιγδῃοα" Οτε 8 {πὶ ΠΚ8 {Π0Γ 15 8. Γοΐεγβηος ἴο 
ν6γ. 16. ἀπά τῃ6 ργθοβάϊηρ. Βυῖ ἐδαὲ ἰδ ἴοο [ὯΓ ΟΠ ἴτἴ0 δεἰην οὗ 
{π|6. ΝΟ ΠΟΥ 8 ἰτ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ [0 580 ΔΙ ΧΙΟΙΒΙΥ ὈΓ688 Οἡ ἴ)6 ὑγροῦ 
εἰρηἰβορίίοη οἵ ὡσαύτως, ἀῃὰ γεη66ΓΥ 1 δὲιμὲἰεγ, πῃ ἴπ6 Ψὰ]- 
δαῖο, Εγβϑιμ., Τοϊεῖιϑ, δηά οἱογο. [τ 49 οἴϊδη (86 ουν ἐϊκοιοὶς 6) 
ἴΠ6 8686 οὗ ὑεδέωοϑ, πιοτϑοῦοῦ. Αῃὰ 8ὸ {ἴ6 τοὶ (οιμτηφηϊδίοῦβ 
ἴοοῖκ ἱῖ. Οτοιίίυβ, ἴοο, σοτηραῖαβ8 ἃ βἰτη αν ᾿ι86 οὗ (ῃ6 Ηδρν. ἽΠ᾽.Ἐ 

Ἐ 80 (πᾶὶ (6 σοηδβίγυοιϊίοη οὗὁὨ Οσάρρζον, "Ὥσπερ δὲ δε ἔλπιδοε 
καὶ ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν, 
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ψ ΟΣ] ] ἃ Πανα ἢο0 ρ[466, ἰποθ ψῆἢδί ΔΏΥ ΟΌΘ αἰγοδαν 
ἀλλ δὲ ΜΠ 19 56η868 ἢ6 Ψ1] Ὧὰ ἸοῃΖΟΓ ἤδγα ἴο 
ΟΡ6 ἔογυ. 1μὲὲ υ, ἰπογθίογβ, βδίθαν ἴο ὀχοῖῖϊθ {18 

Ὦορα δηά Ἴσρηῆάθηςσα 'ἰῃ Οὐ τη 8, δα σοηβίΔ ΠΕ ΪΥ 
ῬΓΘΒΘΓνΘ 11." 

Ι οδῃηηοῖ, βού νοῦ, δεβεηΐ ἰο Κορρο, ἰ{ἰᾶὶ ἐσωθῆ- 
μὲν ἰΒ (ο θὈ6 ἴΆΚθοη ἔογς σωθησόμεθα, “οι νουϊά Ὀ6 
ΨΘΓΥ Παιοῆ. 1 νου ]ὰ γαῖθοῦ γοβογί 0 ἰῃδί 86η86 οὗ 
σὠθῆναι, ὈΥ ὙΠ ἢ 1 βἰρηϊῆξσθ ἐο δὲ ριεέ ἴῃ {ἠδ ταν 9 
ϑαἰυναζίοη, Ὠἰαοοά [ἢ 8 βίδίθ οὗ βαϊναίίοῃ. (Οη νῃϊςοῆ 
866 ποία Μᾳαῖιί. 1, 21.) Απά {Π|18 18 ππάἀουθίραϊν (ἢς 
86η86 ἴῃ Ψ ΏΙΟΝ 1 ψγἃ8 ἀκοὴ Ὀγ ΟΠτγγυβοβίοαι δηκὶ (86 
Οτοοκ Οοπηπχοηίδίογβ (866 Ῥῇῃοϊς. ΒυρΓα); δῃὰ 80 1 
ἢηὰ Με. δῖαάθ, (πουρῇ ἢ Θϑ 8 0ΠΠρ]γ, νϑηΐυγο8 0 6 Χχ- 
ῬΙαἱπ 1, νίΖ. ““ 88 ἀθηοίϊηρ ἃ βίδίθ ἴῇ νης, ὈΥ Ρθ.- 
δανογδηςο, ἃ ψουϊὰ 6 ἤπΔ}}]γ οὐϊδιπρα ; δΔηά ἴῃ ψἰιοἢ 
1ῃ6 σοηνογίβ ΘΓ ργαβογνοά Ὀγ Πορϑ.᾽ἢ 

Τῆθ [ο]οσίηρ ρᾶϑβᾶο οὗ Ῥαγιηθηϊά, ἂρ. (Ἰεπι. 
ΑἸαχ. ρ. ὅδ, τηᾶν, πιμέα ἐΐ8 τιμαπαϊα, Ὧ6 Δρρί6α ἰο 
8 ΟΠ γΙϑ(18Ππ᾿8 Πορ6 : Λεύσσε δ᾽ ὅμως ἀπέοντα νόῳ παρέ- 
οντα βεβαίως. 
2 δ, εἰ δὲ ὃ οὐ βλέπομεν ἐλπίϑαμιεν --- ἀπεκδεχόμεθα. 

Κορρθ δηά Βοβοϑημπὶ. ([γοι Οὐδ 09) (Κα ἐλπίϑομεν 
ἔογ ἐλπίδειν ὀφείλομεν. Αηά ἱπάθοά {18 18 η0 ΠονΘΙ(γ, 
᾿ιανίηρ, ὈοΘῃ Ἰοηρ ἀρὸ Ὀτγοιυρῆς ἔογναγά Ὀγ ῬΠηοί8. 
1 νψουϊά τοραγὰ ῃ18 8ἃ8 ἃ βογί οἵ 1άἀϊοίιοδὶ 86, 1. 6. 
ε6 ἤορε, ἴοτ τοὸ ἤμυθ ἐο ἰορθ. (Αὐτοί υ.ι8 ρᾶγαρῇγαβοβ 
{Π8 .: ““Ῥ.σ8 ἰδία Ποη ἰηΐγυσίαοβα οϑὲ [ἢ ΠΟΌΪ8, 864 
ορτγορίδη νἱγί θη ορογδίαγ, ταδ᾽ οι πὶ ἰογίθαι [016- 
ΣΉ Δ." [10 Βῃου]ὰ ἀρρεδγ, ἱῃάββά, {Πδΐ 8 αάπιο- 
πἰέϊοτ 88 Ἰπέοηάοά, ταν, 11 18 Θχργθϑβϑά Ὀγ (ῃ6 ατϑεκ 
(ὐοπητηθδηΐδίοῦθ : νοΐ [{ Β66Π18 88 1ἢ (πᾶ ΜΓ ἰοῖϊ ἴο 
μα ϑδιρρίϊοα ὈΥ (6 γϑδάθγ (48 ἢ οἰϑὺ ρᾶββαρθδ οὗ 
ον ΑΒοϑ116), τοί 8 Γαηθγβ: “1μος τκι5 [Ὡδη νι 
νι Ραίθησα ἴον (δὲ τ] οἢ ΜΧ}6 ΟΪΥ Πορα ἴογ, μυΐ 
ἄο ποῖ γοί 866.᾿᾽ 

ΤὮΘ ῥαββαρθ 18 (ἢ1|8 ῬΑγΑρ ταβϑά Ὀγ Ῥῃοί!5 8Ρ. 
(Ἐξ ευπιοηΐϊὰβ : Πώς οὖν ἠλπίθομεν ταῦτα, μὴ τούτων 
παραγεγονότων ἤδη, μηδ᾽ ὑπ᾽ ὄψιν ἡμῶν πεσόντων, μηδ᾿ ὑπὸ 
πεῖραν; καλώς καὶ εὐλόγως. Εἰ γὰρ ὑπ᾽ ὄψιν ἡμῶν καὶ ὑπὸ 
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πεῖραν ἤδη τὰ ἐλπιβόμενα ἐγεγόνει, οὐκ ὧν ἦν ἔλπιδόμενα" 
γὰρ τις κατέχει, πῶς οἶται τε ἐστιν ἔλπίϑειν ; οὐκοῦν 

κατὰ Φύσιν τῆς ἔλπιδος ἴδιον τοῦτο, τὸ περὶ τῶν μελλόντων 
, δ ’ ε “ΝὌὼο-: ι αὐτὴν ταὶ μήπῳ παρόντων, εἶναι" ὥστε καὶ ἡμάς ἃ οὐ 

βλέπομεν, ἐκεῖνα δεῖ ἐλπίϑειν' εἰ δὲ ἃ οὐ βλέπομεν, ὥσπε 
δεῖ, ἐκεῖνα καὶ ἔλπίϑομεν, ὑπομένειν χρὴ καὶ ἀπεκδέχεσθαι 
τὰ προσδοκηθέντα, καὶ μὴ ἀθρόον ἐπ ητεῖν αὐτὰ παραγε- 
νἐσθαι, Απηάὰ ΤΗθοάογεί (ἢυ8; Μῆ δυσχεράνητε, ὁρῶν- 
τες τὰ σκυθρωπὰ" οὐ γὰρ ψευδεῖς ὑμῖν προσηνέγκαμεν 
ὑποσχέσεις" ἀναμένειν γὰρ εἴπωμεν τῶν ἀγαθῶν τὴν ἀπό- 
καυσιν' τὰ δὲ προσδοκώμενα ἀγαθά οὐχ ὁρᾶται τοῖς τοῦ 

[ ξι 4 Γ σι ν» 9 ῶ, φ΄ὰ 

φώματος ὀφθαλμοῖς" εἰ γὰρ ἑωρᾶτο, οὐκέτι προσεδοκᾶτο" 
εἰ δὲ προσδοκᾶται, προσμένειν αὐτὰ χρή, καὶ μὴ ἀποβάλ- 
λειν τῆς ἐλπίδος τὴν ἄγκυραν. Τὸ ψ ΠΟ ἢ πηᾶῪ Ρ6 βυῦ- 
)οιη64 (ἢ6 δχοθ θηΐ ρᾶγαρῆγαθα οὐ Ψζ450Ρ18: “1{ 19 
1Π6 Ψ1}} οὔ Οοά ἐμαῖ να βῃουϊὰ Ὦγ Ληρίηρ, ͵. 6. 
ΠγΠΉΪΥ ἰγυϑίϊηρ ἰῃ ἢ18 ῥγοτηΐ868, οὐαί δἰθγηδὶ βα]να- 
οη, ΨΜὨϊο, ἃ8 γεῖ, σδῃηποῖ θ6 ρογοοίνθά Ὀγ 1ῃ6 
ϑ6Ώ568, ρυΐ ἰΒ ἰο Ὀ6 Θχροοϊοά ψΠ ἢ ηβῃάοη οοηῇς- 
ἄθηςθ, 80 (δι ννὰ 5ῃουϊὰ βϑυῆδν Ὠρ Ποῦ Π6 ἔραν οἵ 
ΘΔ] Δ Π}}1168, ΠΟΡ {ἢ6 Θηἀυγαησα οὗἁἩ {π6 τηοϑῖ ΘΧΊΤΘ ΠῚ 6 
ΤΩΙΒΟΓ68, ΠΟΙ ΔΗΥ͂ ανθη (6 βίγοηροϑί δ᾽ πο πηθηΐδ οὐ 
ἢυπηϑῃ ρ]Θάϑβιιγο, ἴο ἀδίδοϊ ὰ8 ἔγοπι ἰῃδι ΠΟρβ.᾽ 

20. τὸ πνεῦμα συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις 
ἡμών. 

κοργμε οσοῃηεοίφ 686 τγοτάϑ νυῖϊ {Π6 Ὠγθοραΐηρ,, 85 πηθληΐ ἴω ὁχ- 
μ]αίη τῃ6 ἀπαρχὴ τοῦ πνεύματος. Βιιῖ {Ππ|8 ργυσεε 8 0ἢ ἃ ΠηἸδίδοῃ 
γεν οὗἉ [6 ἔογοβ οὗ {Παΐ ρμῆγαϑθ, νυ ἢ 18, Ὀδβδ 68, ἴοῳ ἔᾺγ ο' ἰο 84. 
της οὗἉ διοὴ ἃ τηεϊμοὰ. “ΓΒΘορῃγ]δοῖ, τοοσ )νἰεἰοι8]γ, οοπῃθοῖφ 
ἴδει ἢ (ἢ6 ὑπομόνης γυδῖ Ὀδίοτο τηθητοηρά, ὈΥ δῖ οἢ {ποτ 
ΜΠ Ὀ6 δὴ Θχμοσίαϊίΐοη ἴο μδίϊθηϊ δῃάυγαηςρ, οἡ ἴΠ 6 ρῥγϊῃοῖρ]δ {ἰπαξ 
(6 δριγὶς ΠαΙροῖῃ ΟἿΌ ΘΑ ΚΠΕ8568; 4. ἃ. “Ὧο ποῖ Ὀ6 ψεδγ οὗ 
πορίηρ, δηὰ δπεϊαγίηρ : ἔογ {π6 ϑρίγις Ὠερεῖῃ γοιι, 1 γοῦ ΟὨΪγ δι}}- 
ΕἾ πορα δηά δινάιιγδηοθ." Οὐα 9 τὨΐΚ8 (ΠογῈ 18. 8. Γοΐδγβηοα ἴο 
γ6Γ. 16. δηὰ τῃδ ργεοεάϊηρ. Βιυΐῖ ἐἠαὲ ἰδ ἴοο ἔν οβ' 10 δάηινϊι οὗ 
{Ππ|96.. ΝαΙ ΕΓ ἰδ ἰτ ΠΘΟΘΒΘΑΤῪ ἴο 850 ΔΧΙΟΙ5]Ὺ ᾿ΓΘ88 Οὐ ἴ1)6 ὑγροῦ 
φἰρηἰβολίίοη οὗ ὡσαύτως, δΔῃηὰ γδηάογ 10 οἰ πεεγ, ἢ ἴη6 Ψὰ]- 
δαῖο, Ετγαϑη., Τοϊεῖυϑ, δηά οἰογα. [τ 19 οἴδθη (48 οὐν ἐξκειοὶς 6) 
1η6 8686 ΟΥὗὨ ὑεδίειο8, πιογέοῖοῦ. Αῃᾷ δοὸ (δε αγϑοοῖ (οιητηοηίδίοῦβ 
ἴοοκ ἱῖ. Οτοιίυ8, ἴοο, δοτηραῖεβ ἃ δἰ πΡῖ ἰδ ι186 οὗ (ῃ6 ΗΘΡΓ. ἽΠ'." 

Ἀ δὺ (παῖ (ἢς σοηβίγυοϊίοη οὗὁὨ Οάγρζον, “Ὥσπερ δὲ δὲ ἔλπιδοε 
καὶ ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν, 
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ΤΊ φαεειίου, πούγενεσ, ἰο Ἡ θεῖος τὸ πνεῦμα Βεῖε εἰρηΐβοα (Π6 
Ἡοὶψ δινὶε, οὐ ἴα τεξογηνμεὰ δῃά δρίγίζιια] τηοάς οὗὨ (πἰηκὶηρ ἰηΐγο- 
ἀυοεά ὃγ (Πς αοορεῖ, ἀηπὰ πλαϊηϊαἰπεα Ὀγ {6 δδοϊδίδηοα οὗ [6 ΗΟΪῪ 
ϑρίγιι. ὙΠ βογηιοῦ ἱπιογργεϊδιϊοῃ 18 δυρροτγίοα ὈΥ τιοοϑῖ (οτηπιθη- 
(δἴυγ δηιίεηϊ δηὰ πηοάσγῃ : δηὰ ἰΐ νὰ δα ΟὨΪγ ἴο ἴδια ἰἱηῖο δοοουῃί 
ἴα πογάβ ὡσαύτωι---ἀσθενείας, ἴἴ ννου]ὰ γίε! ἃ ἃ νον δρροοὶϊε θεΏ86, 
89 ευρρεδίίηρ σποίλεν γέαβοη ἴος ἤομθ δηὰ δῃάυσβμῃοα: Ὀμῖ δ (ἢ6 
Αροβέϊε ἢ88 διιϑ)οἰῃοὰ πογὰδ ἱπαϊοδιίηρ {Π6 τοί ἴῃ τυ ϊοῖι ἰ8 Ἔχθῖ- 
Ρἰδεά τῃ6 ἄρξον οὗὨ ἴδ; τὸ πνεῦμα, νγα ἂῇὲ Ὀοι πὰ ἴ0 οΟὨϑί ον ἤοΥν 
ἘΠΟΥ 8Γ6 γοδοης 8 0}6 υἱιἢ ΟΌΓΣ ποιίοηϑ οὗ (πε ορεταίίοη οὗ [πε ΗΟΙῪ 
δρίτιι. Νον ἰϊ ἰ6 οὈ͵δοίοά, (πὶ ἰ;ς ΗΟΙΥ ϑρίγίς ἰδ ΠῸ νυθεγα γαργο- 
δεηϊειί 88 ΟΌΓ {πέίφγοθῖσοῦ Ὁ αοὰ ; {παὶ οἶος Ὀεϊοηρίηρ ἴ0 ΟἿΣ 
δανίουσ. Τὸ σείηῦνα τη 8 ἀπ ου Υ, ϑονογαὶ τοι πΠοάβ θανε Ὀδθη ἀ6- 
νυἱδεὰ. Μορῖ σεοοηῖ (οιηπηοηϊδίοσβ δὰ ἰποϊ πο ἴο δἀορῖ [ἢ ἑΣεεοπά 
ἑἱηϊεγργείϊδιίοη δῦονο πηεητοθθα. Βιῖ 1 ἰδ ποῖ δϑδὺ ἴο 866 Ποὺ διιοὴ 
δη απίπηιιΣ οἱ ξεπεια ΟΛτεἰίαπμε (86 ἢοδβδησ. εχ ρἶα! 8) οδὴ ὃ ᾿οἢ- 
οεἰνοὰ ὑπερεντυγχάνειν ὑπὲρ ἡμῶν πὰ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ τῶν ἁγίων, 
8.5 ἷϊ 6 δαϊά ἴο ἀο ἴῃ {{ἰ|8 ἀπὰ (δε ποχί νεσβθὲ. Ἐοδϑημη. υγρ68 {παῖ 
ἧς 6 ρετεοπὶβεά. Βαϊ δυτεῖγ {ἰδὲ 18 ργοβδίηρ ἴ00 πνιοῖ ΟὨ ΟὟΓ θ6- 
1:6! Ῥγείοσγδαδϊς ἴο (Πὶ8 ἰηίεγργεϊαιίου ἰδ (παῖ πηδἰηϊαϊπεαὰ ὈΥ Ομ γ- 
δοδίοῃῃι δῃά ἴδ δηϊίεης Ογεεὶς Οοπιτηεηίδίοιθ, δηὰ δοῦ)θ ἔδιυνυ δ ΓΪῪ 
“ούδγῃ ΟΠ68: ὨΔΠΊΕΙΥ ἰἰαΐ πνεῦμα ἷ8 υϑε [ὉΓ χάρισμα, ἰἢς σὺ ὁ 
Ῥγαγψετ. 80 ὙΒΘΟΡΏΥ]. 83. 65. ἢ, πνεῦμα τοίνυν ἐνταῦθα καλεῖ τὸ 
χάρισμα, καὶ τὴν ἡ ἀπρ τὴ τὴν δεχομένην τὸ χάρισμα τῆς εὐχῆς, καὶ 
ἐντυγχάνουσαν τῷ Θεῷ καὶ στενάδουσαν. Απὰ ΟΠ γγδοβίοιι ΓΕΐΕΓΒ 
ἴο 1 (ον. 14, 82. πνεύματα προφῆτων προφήταις ὑποτάσσεται. Βιυῖ 
ἐλετε πν. ἰδ ἴῃ [6 ρίωγαί, δηὰ τἱἱιποιυΐ {πε ἀγίϊοϊθ. Αηά αἵ αἱϊ ουθηῖβ 
(ΐ5 ἱπιογργείϊδιϊυ ἰῆνοϊνεϑ ἴῃ δδίης αἱ ΠουΠΥ 65 [ἢ 6 Πα 7υ8ὲ θεΐοτα 
τηοηιἰοπο, Ὡδηλεἶγ, πον ἃ οἰ τ ἐδ θῈ σοηῃοεϊνεά ἴο ὃὈκ ρμεγεοπέβεα ἢ 
Ιπάεεὰ {πόδα ΠΟ πδἰ ἰδίῃ (8 ορἱπίοη ἴακε τοῦ πνεύματος ἴῃ 106 
Ὠοχῖ υϑγδαὲ ἴοσ πνευματικοῦ ἀνθρώπου : Ὀιιὶ [ἢ}}5 8 νΕΥῪ Πατγβῇ. 

ὕροη ἴδε ννῇο]ο, {1:6 βγϑῖ-πιθητ ηθα ᾿πίογργείδιοη ἱῆνοῖνεβ Όγ ΓὮΓ 
{πε ἰεαϑὶ αἰ Που ν, ̓Γ ΔῺΥ δἱ 81}. 11 πγᾶυ, Ἰπάθοα, δθεηι δῖγαπρε (πὶ {Π6 
ακίΐεπί αίδογε, αηὰ στεοῖ (ομπητηεηίδίοτθ, δου ἃ ηοῖ ἤανα δαορίοα 
ἰ: θυζ] δυδρεοῖ ἴΠπαὶ τΠοΥ ἀνυϊάοαά 80 ἀοίΐηῳ;, Ὀεσαι86 ϑοῖηθ Ἠδγοῖῖοβ 
Πα ἔγοη [}}18 ράϑδδαρα οπαδανοιγεὰ ἴο ὑγουθ ἴ{π6 ἱπίδσογ οὐ τ 6 
Ηοῖγ ϑρϊγιῖ το Οοἀὰ 1πΠ6 Εδίπογ. Ὑεῖ ἴΠπῸγ6 νν88 ΠῸ ρα Γϑϑδοῦ ἴο 
δ᾽υδηδουῃ {Π6 ἰπϊεγργοϊδτίοη οἡ ΔΏγ δυο ργουπὰ, Εοτ τἢ6 ἱπέεγοος- 
δίοπ, 1 80 ἰΐ τηδῦ ὕδ οαἰεά, οὗ {πὸ Ηοίν Οἠοξδέ, ἰ8 αυἱΐε ΟΥ̓ ΔΠοί ΕΓ 
Κιπὰ ἴο {πδὶ δβογϊ θα ἴο ἴπ6ὸ δοπ. ΤΏ (χὰ παΐυγο οὗ ἴξ [45 θδθη 
ννὉ}} ΠΠυδἰ γαῖ Ὀγ Ἐγαβϑηιιθ, ΒοΖα, Ἐδιΐυβ, Ῥαδγεουβ, Οτοῖίιι5, ΥΥο ἔ, 
δηὰ οἴ ΠΕ ΓΒ, 88 [ὉΠ Πονν : “Τῆς ΠοΪγ ϑρί τὶ ἰπίογοθάθβ, ποῖ 38 πηεάϊδ- 
ἴοτ, ὈΥ νἱγίι οὗ ᾿ἶδ8 ον» τηογὶῖ, νυ ἢ '8 (ΠΥ δ1 5 ΟἾ]γ, θυ 685 δάνο- 
ςδῖθ, ψῆο οχοίίεβ ἴῃ δι ἢ], 88 ᾿ξ ὑγεγα ἢΐθ οἰἑεπίς, ἴο ὑργΆγουῦ, ϑῆοννθ 
(πε νυ παῖ {ΠΟῪ ΒΓΟ ἴο ὈΓΑΥ͂ [ὉΓ, δη οΠογίδ θα τΠοὶς ἤορα οὔ οὐϊαΐη- 
ἱηρ {Ππεὶγ μοι ἰο 5." ““Απά {118 (88 ν9 αγοιΐ 8) 186. αἰγὶ δυιίειὶ ἴο {Π6 
Ηοἱ]γ ϑρίγιῖ, δίησα ἢ αἰείδίεβ πα βιιριρεδίβ ἴῃς ρεϊ {0 69. (866 τῇς 

ὡσαύτως καὶ τὸ Πνεῦμα συναντιλαμβάνεται, ἱμοιμκῖν 'ς ργοσοϑάβ οἡ 
ἃ τἱρῖνι νον οὔ (116 οοῃπεοοίίου, γεῖ, ὈΥ (8 δἰρεϊβοκίίοη γυ5ῖ τρεη- 
ἰοπεά ὑεΐηρ δδοσι δὰ ἴο ὡσαύτως, νἱε} 48 ἃ 56 η86 ΕΓ ἱῃαρροδίίο. 
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Δηποῖ. Οοίεϊοτ. Ῥαί. Αγροβῖ, 1. Ρ. 97.) Τὸ τα αὔονε ρμαγιἰουΐαγε, 
Ὠονονθγ, ἴ ττιϑῖ ἴα οχοορίΐοη ἴῃ οπθ ροϊπῖ; Πδῃνοὶυ, 48 γοβρϑοῖβ 
[ἢ ἴεγπι αὐυοεσαίο, ΜΝ ϊοἶ,, ἰη ἔλοϊ, οοηεϑ ἰο (ἢ6 βαῖηθ (ἱηρ' 838 ἐῃ- 
ἐξγοδς50 Ύ. 

ἴη ἔδει, {Π|8 δυ ]οοῖ [145 Ὀδθη δεῖ ἴῃ (6 οἰδαγεθὲ ᾿ς ὈΥ Οδγρ- 
ζὴν. “Τα ἰηϊεογοοβδίοη οὗ πὸ Ηοῖγ ϑρίγιτ (8αγ8 ἢ6) αἰ: 5 ἔγομ, 
πε ἰηϊεγοεβϑίοη οὗἁὨ (ἢ γϑιὶ 88 νν6}} ἴῃ τοβρεοῖ οὐὗἁ εόγϑοὴ 85 οὗἉ οἥ[σε. 
Εογ τ ΗυΪϊγ ϑρὶτῖι ἰθ (6 ἄλλος Παράκλητος ῥτγοτηϊδοα ΟὉἾ ΟὨτϊδῖ, 
Φοἢ. 14,16. [κι ἀἰθογβ ἰη ἴΠ686 γεϑρϑοῖϑ: 1. Τηδι {πὸ Ηοὶν ϑρίγιε ἴα 
οἷν Ραταοίείο, Ὁγ νὶγίια ΟΥ̓ ΞΠῖ8 «Ὀἱάΐηρ; δηὰ ἀννο! ηρ ἴῃ ἴΠ6 Ποαγὶ 
(νεγ. 87.); ὑυῖ Ολγιεέ, Ὀγ νἱγίυςε οἵ [γ18 οὔεαδ, ἃ8 δΡΟΜἜΟΥ, οὗ “44ὉΎο- 
«αἰ ἱπ ἤεασυεη. (ἨΕεΌ. 9, 24.)---2. Γῃαῖ (Πεδῖ Ἰηἰογοεθθ νν}1}} (Π6 
ἘδιΠῈΓ ἐονγιπαιψ, 16 σοά-πιαπ, Μεαϊαίον, ἃπὰ οοὧοὐ Πιρὴ Ρυϊο, Ὁγ 
νἱγίιια ΟΥ̓ Π᾽8 οἱὐη πιετὶί. (Ἠεῦν. 7, 25.) Βιιῖ {π6 Ηυγ ϑρίγιῖ, βεηΐζ 
Ὀγ {π6 βαίλεον δηὲ ἴΠῸ δοπ ἴο ἴπε (δ Πα], ἰητογοεθ8 οἤεο οἷν ἴῃ 
πε ἡδατὲ 88 ΟἿἿΓ Πείρευ, υυγ οἰ γοηρι οηΐηρ υ8 ἔγοιῃ (6 εἤοδογ οὗ 
ΟὨ τ β 8 τηοῦῖῖβ, δηκὶ οἰδἑιΐηρ; 10 [ῸΓ τ1.5 ἃ8 οὐῦ ονῇ, ὉΥ ἴδ! {ἢ} (ὁ (ον. 
4, 12.): Ὁγ ᾿π με! ρ υ8 ἴο ργάγεῦ, δη βυρρεϑίίπρ ἴο τι.9 ὮΟΥ νγ6 
οὐρῆς ἴο βϑυρρίϊςσαῖε (Ζ240ἢ. 14, 10.) : ὈΥ δχοιηρς ἴῃ οὐγ Ποαγίϑ 
ειρὶτῖα οοομα ἱπεαδὶἰαημε ἴο ἴπὸ Ἡδανθηἷν Ἐδίπον (οι. 8, 46.) : 
βη Δ} γ, Ὀγ τ 86 ἢ ργαυΐηρ', 88 ᾿ἴ ὑνεγα, ἐπ τι, ΚΟΥ μ5, 80 ἴπαῖ τνὰὲ Ὀγ 
Ὠῖαι ΟΥ̓ Αὐδῦα, ΕΔῖπογ, (ἴΐοπι. 8, 15. ΟΔ]. 4, 6.) Τῆδ ἀῦονε Ἔχρο- 
δ'τἴοη οὗὨ [8 νΟΓῪ Ἰεαγπεὰ δηά ογίποάοχ Τδοοϊορίαδη ν}}}, 1 (ΠΐηΚ, 
θ6 ἔοιιπά βαἰϑἤλοίου". ἴῃ οὐἶεγ, Ποινανθν, ΠΟ οἰθαγὶν ἴο συμηρτθ- 
Βοηα (ἰν9 1||6 υπαστϑιυοὰ ροϊηϊ οὗἨ ἁ (ἢγίϑιαη Τεοϊοργ, δερεςίΐαὶ 
δἰἰεπίΐοη πιυϑῖὶ Ὀε μα!ὰ ἴο ἴα ρεϊμ λιν 8686 οὗ ἐντυγχάνειν δηὰ 
ἱπέεγοθάεγεο, νυ ἢ 18, ““ἴ0 ρῸ εν Ὼ ΔῺΥ ἴ{ὑ7ὸ ΡΘΥΘΟΏ8, ἴ0 ΠΠΔΠΔΡῈ 
ΔῺΥ ΟΠΘ᾽ 5 Ὀυ.5᾽11658 ὙΠ Δη ΛΠ Πογ. ἡ Νὸνν [ἢ |15 τηδῪ 6 ἀ0η16 ἴῃ νϑγίυι8 
ΨΆΡΒ; ΕἸΤΠΕΓ ὉΥ δοίΐῃρ; 849 ϑρεακοῦ, θη “αυοσαίδ, ΟΥ 88 ίεασετ, 
(νϊοΐ Ἰαδί οὔτες Ὀεϊοηρϑ ἴο ΟΟγ ϑανίουτ), οὐ (88 8 ἴπαΐ οἵ τε ΗΟΪΥ 
δρί γι) διιρρεβίηρ ἴ[Π6 Ὀεδῖ τηθαι18 ΟΥ̓ Δοσοιῃ ΒΡ; ΔῊ Ὀυδί 688 ; 
δηὰ (Ππογεΐογε δἰ δηα δοϊΐηρ ὑπὲρ ἡμῶν, οπ ον δελαϊ, οΥ (1ο 
86 δ {Ππδιγαῖοη ἀγάνγη ἔγουυ Ὠυτηδη ΔΗ Γ8) 88 ἃ 90] ]οἷἴοΥ οὗ 
Αἰοῦπον δοῖθ οἡ ὕε 8} οὗ ἀποίμεγ, ὈΥ βυρϑοδίϊηρ ἴο ὮΐΏ} ὑπαὶ ἰδ 
ῬΓΟΡΕΓ ἔοσ ἰἶλ ἴ0 580, δα γε ρ; πίη ἴῃ {Π6 τὴρῖ νὰν (0 ργοςοοά 
ἴῃ δὴν ὑυβίπεββ. Αηά ἰΐ 18 {ὐΪΥ̓ οὐδογνθὰ Ὀγ ΤαΥ ον, {παῖ “1Π6 ϑριγιῖ 
οὗἩ Οοά τᾶ κοβ ᾿πίογοθϑϑίοα ἔον. ἔπε ϑαϊηϊβθ, ποῖ ὈΥ πιακίηρ ϑυργμὶϊοα- 
το ἴο σοά ἰῃ {ποεῖν Ὀεπα! ἐ, Ὀυῖϊ ὃν αἰγεοϊΐηο ἀπὰ 408} γὶπρ; {πε} 
Βαρρ! σαι οἢ8 ἴῃ ἃ ῬΓΟΡΕΓ πιδΏηεσ, ὈΥ̓ Πΐ3 ἀΡΈΠΟΥ δηα ἰηἤπεηςσα ὕροη 
τοῖν Ποαγίϑ; νυν! οἢ, δοσογάϊηρ ἴο 16 Ο05ρ6] δοἤαη,6, 18 ἴῃ 6 ρεσιι- 
᾿ἴαν ννοτκ δηΐ οἤῆοα οὔ {πῃ Ηοῖν δρὶ τὶ." Απά ἴ ψου]ά δήά, {Πὰῖ τ} 18 
δηϑινεῖβ ἴο ἴῃ ἀσοοτὶριίοη οὗἁὨ ἴῃς “αταοίεδέο, οΥἡ ἤ]γ ϑριῖϊ, 70}. 14, 
16 ἃ 17., Ὁγ νον ἰδ τηραπὶ Τοδοῦον, Ηεΐροσ, (οτηΐοιϊοσ. (ὅδοε τΠ6 
Ὀἰεβεγίαϊίοη ἰπαγὰ οὐ ἴΠ6 ββηβ8ε οὗ Ῥαγδοϊοῖβ.) 

Ι οδηποῖ σοποϊιὶα υἱοῦ δηϊτηδάνογιίηρ; Οἡ ἴδια [οτηογν οὗ Ατη- 
τοη, ἴῃ δηἠεανοιυτγίηρ (ο κεῖ τὰ οὗ {πὸ ἀ Που {Υ ὉΥ ἸάΘη  γίηρ τἢ6 
ἀοείτί πα τὶ ἢ Ψεννἰϑἢ ἀορη)α5, ἔοιιμἀδὰ οἢ δὴ δ] εροσίοδὶ Ἰη οὐ ργθῖδ- 
τίοη οὗ Ζαεῖι. 12, 10., ἀπά ΌΥ δαἀνεγΐηρ ἴο (ἢ ρεψολοϊορία Πεῦταο- 
πῃ, υἱϊἢ ἢ] οἢ νγα ἤᾶνα ποῖ ηρ; ἴο ἀο, δηά ννῃ] ἢ ολῃ ΟἿ]Υ ἰοπά 
ἴο δι ῦδγγαδθ ῬἩἢδῖ 18 οἴ πογννίδα ρμἰϑίη. ΑΒ ἴο ἴΠ6 ορἰηΐοη οὗ οβθηπι. 
δηἀ οἱοΓϑ, ἰϊ δεαειδ (0 ἴᾶνθ ὕθεη Ὀοιτονεα ἔγοιῃ Ογοὶ ἰὰ8 : (Πουρὶι 
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δ6 υηάογείαη δ ἰΐ οὐ (6 Ποίᾳ δρίτὶἐ ρεϊποίραν. ΗΠΪ6 νυοτΐς δ: 
{666 ““ ϑρί γι δῖ ρμαγιΐπι αἰνίηυδ 116 υρί γι αἱ οοε} 1168 νϑηΐ ---- 
Ῥαγιΐπὶ εἰἰδι δρίγιιι9 116 Ενβδηρεϊίουν, οχ Ενδηροὶ!οὰ ἀοοί τ! πϑ τη" 
ὨδΏΒ, 41} εδῖ τηθη 8 ποδῖγε γαρίιδ αυάδιη οἵ διάοσ, 400 ἴῃ θηεῖα 
διιιιη, ἰά εδὲ εοίογηϑῃη δαϊ υἴρῖῃ ἃς πηϑαΐα δὰ οδῃλ ἀιορηκία, ἰά οδῖ δὰ 
Ουγηΐδ χοηδγὶβ Πποηδδίαϑ δοιίοηεθ ἐδγίυγ εἴ ργομεῃάεῖ, εἰ ηἷ} αἱνιυὰ 
408. ἰδία ϑρίγαῖ.᾿"' ΝΟΥ ἰῇ {μ18 ἴΠΕΓα δϑεῦδ ποίδηρ, νοῦν οὐϊθοϊοἢ- 
δὐΪθ ἰη ρμοΐηὶ οὗ ἀυοίτίπε ; γεῖ ἰἴ σαπηοῖ Ὀ6 εἰϊοϊϊοα ἔγοτα 1:6 υογάξ 
Οὔ τπ6 Ραδεαβε, δηὰ Ἔπουτῦεγς τ.9 υἱϊἢ ἑωο πνεύματα ἰὼ ἴΠ6 μῃἶδοα 
οἵ ("δ οπε οπίν ἤεγε τηβηϊοηοα, ἱ. 6. τὸ πνεῦμα δηἀ αὐτὸ τὸ πνεῦμα. 
Τα ϑοοϊηἰδηβ οἵ οὐγ ἄδγ, 1 Ὀε]ῖονθ, πίνε ΓΔ ΠΥ δάορί 1Π|6 ἰηῖεῖ- 

Ῥρεϊδιίοῃ οὗ Ἀοθεητ. διὰ οἴπογβ, Βιῖ ἰεὶ (δ ἰεᾶγῃ, παῖ {86 
φοπμηηοη ἰηϊεγρτγείδιίίοη, οσ ]οῖ 1 σοηϊ δ, τνα8 δεϊςπον)εάρεοα ἴο 
θ6 ἴἢπ6 ΟὨΪΥ ἴγις οἠς ὈΥ̓͂ οη6 οὗ ἰμποῖν ρτεδίεθι ἀϊνίηθβ, ΘΟ ηρΊυϑ, 
ΨΠΟ αἷνο ἴδκεβ πνεῦμα ἴον (Π6 ΗΟΙΪγ ϑρίτγι!ς [ἀγουρῆους ἴἢ6 ψμοἷς οὗ 
(6 ργεοδάϊης νϑῦδθὸ; ὃ 8, }}, 14, 1δ, 16. 

Ἡανίηρ εῃϊαγροὰ 80 τουοΐ Ομ (18 ἱτηρογίδηϊς ρΡοίηϊ, 1 τηυδῖ ὉΘ 
ὑτίοῖ οὐ [6 τευμα μάοσ οὗ τ(ἢϊ8 νεγϑθα δηὰ (ἢ6 ῃοχί, ἰὴ ψ ποῖ, δοσοσγά- 
ἱῃξς ἴο ἴπ6 ἀῦονε ἰηϊεγρτγοϊδιίίοη, ἴἤθγα ψ}}} ὈῈ ΠΟ δβεγίοιιβ ἀϊῆουγ. 

26, συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν. ὙΠῸ 
ψοΓά ἀντιλαμβάνεσθαι 116 ΓΆ}}Ὺ δρη 68 ἴο ἰὼν Πο]ά οὗ 
8 Ὀυγάθδη οἡ (ἴ6 Ορροβί(β 8:46, ἃπὰ συναντιλ, ἴο ἠεὲρ 
796} ἃ ῬΟΙΒΟη (0 Γαϊβ86 1{, ὈΥ 80 ἀοἱηρ : δηὰ {Π6Γ6- 
ΟΥ̓ (48 1)οά τ. βυρρθ8ι8) (ἢ6 ψογὰ ἤδῖα 1Π|0168 ΟἿ 
ΟΟΠΟΜΡΥΘΉΟΘ ΜιὮ (ἢ18 ἢ ΑνΘΏΪΥ δἱά. 

᾿Ασβεν. 15 ἜΧρ]αϊποά ὈΥ οὐὖγ γοροθρῃΐ (πιπιθηίδίουϑ 
(ἔγοπι Οτοῖ.) ΚΑ 2 οηι αἀνογβὶέν : Δῃα 858 [6 ἰδ Γπὶ 
18 οἵ ρσγοαί ἰδιἰπ66, Δυ ΠΟΥ 1165 ἔογ {18 5656 ἃγΓ6 ηοΐ 
νδηίιηρ ; Ὀὰϊ ΘΓ ᾿ἴ 866 πὶ8 ἴο 6 ππϑυ 40]6 ἰο [Π6 
εοηϊοχῖ. [{πΔΥ, ᾿ηἀορή, ἡποίμαάθ {Π4ἰ β6ηβ86, Ὀυϊΐ ἷ 
αἶδο σοΙΡΓΘ ἢ 48 4} {Π 086 1ΠΗ͂ΓΓΏ 165, ἔγ81{165, δηά 
ΘΔ ΚΉΘΒ8868, ΔΓΙϑίηρ ἴτοπὶ [η6 ἤδβἢ, ψῃ]οἢ ἀἸ5᾽ης6}1Πη 6 
1.58 ἴο βυβίαϊη {6 {γ1418 ἀηὰ (οιπρίδιϊοηϑ οὗ νἱγίι, 
84, ᾿η4664, ᾿Ἰῃἄ!βροδβα ιτ15 ἴο ἀἰβοθῦηῃ ΟἿ τϑὰὶ ροοῦ, 

ἘΞ ΤΗΪΐ9, ἴοο, ννὰ8 ὑγοθδθϊΐγ ἴπ6 ορϊπίοη οὗ ΤΠεοάοτγεοῖ, νόθα οχ- 
Ροϑίτἰοη 1 νν}}} οἶϊθ, 'ἢ Ὄγάθσ ἴο γεονα ἃ σοστιιριίοη υπηοίϊοεά ὈΥ͂ 
ἴῃς Ἑαϊίοτθ: ἔχομεν ἀκοῦσαν ἐπικουρίαν, τὴν χάριν τοῦ πνεύματος. 
Νὸον ἀκοῦσαν 18 τηϑδη εϑι ἢ γ οοττυρμῖ. ἘΠΕ [,δἴϊη ΤΓΓδηϑίδῖοῦ γοη δ γα 
1 ειἤιᾶεὶῖεηί. Βαϊ ἔογ {Ππ|8 {ΠπδῖῈ 186 ἢο Μ5. δυϊμογιγ. 1 ἴῃς ἰεχὶ 
γυαϑῖ 6 ἐπιεηάοα ἔγοπι οὐ τοδὶ σοη]εοΐαγο, Ποὴς δὴ θὲ τα δ ΟΥ̓ 
ἸΏΟΓΘ εβδοῖϊνα τη ἴῃς ἔοϊ)οννίηρ. οδά ἐνοικοῦσαν. Τῇ ἐν 
νν88 Δυδογῃοα ὕγ ἴῃς ργεσοάΐηρ ἐν: δῃηά οἱ, 88 ἱῃ 8 (πουδκδῃᾷ οἱ ΠῈΡ 
οΑ868, ραϑϑθᾶ ἰηΐο α. ἴηπ ἔδλεϊ, {πΠ6 σοη]θοίυγο 18 γεἀυσοα ἴο ἃ σογ- 
ἰδ ὨΥ ὈΥ 1η6 ννογάβ ἃ ᾿1{|6 γι ΠοΓ οὨ, στενάδετε δὲ μόνον ὑπὸ τῆς 
ἐνοιχονσὴς χάριτος ἐνεργούμενοι. 
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ὁγ (0 ἴὈγῃ βιοἢ ὈΓΑΥΘΙΒ 8ἃ8 ΤΏΔΥ ΡῈ δοοθρίδοϊβ ἴσ 
Οοά. Νον {18 ἐαδέ ραγιϊο ]ὰγ ἰ8 οβρθοῖδ}}ν δανεγί θα 
ἴο ἰη (Π6 ψογάϑβ8 [Ὁ] ον ίηρ ; πὰ ρογῆδρβ ἴῃ 6 γογ ΠΊΕ 
ἴῃ νϑῦ, 28, “γα Κηον ἰδ 411 {Π1|Πρ8 (ανδη δάνεγβθ) 
ΜΟΓΚ τοροίθογ ἴογ ροοά," ὅσ. Τῇ ποχί οἶδ0.86, [ἢ 
ἰγοάιιςοα ὈΥ γὰρ, βιιρρχαϑίβ 1πΠ6 πϑοάὰ ψψ ἢδνα οὗ {Π|15 
ΠΕΡ, ἴῃ οὔδ ἐπηρογίϑδηϊ γοϑρθοί, μδπιοὶυ, ἴῃ δά ἀγϑβϑίηρ; 
ΟὟν Ρῥγάγθῖβ ἰοὸ αοά, “͵α Κηον ποῖ (ἰΐ 18 3816) 
Μ ἢ ΔΓ Μ)6 Πιιι8Γ ὈΓΑΥῪ ἴοτ." 

ᾧΘ. καθὸ δε. Μοβί τεῦθηὶ (οιηπιοηϊδίοιβ γθηάθγ 
1}18 δαξϊδ ὅθηθ. Απά δοβ!ηρ. οὔβοῦνθϑ : ““ Εη0}}10 
αυοά ἀϊχοτγαῖ." Βυξ 1 ρῥτγοίδγ, ἢ τῃ6 Ψψυΐρ,., δ. 
“ βοΐ οροτγίοϊ." [Ι{ 15 ψ6}} οχραἰπθὰ ὈγῪ Κορρο: 
αἷς ἀρέσκει Θεῷ, ὁρθώς, ““ τ ρὨΓΠΥ, Δηἀ 80 88 ἴο ρί6886 
(ὐοα." Απὰ ὈΥ {48ρ15, “ ῥτουῖ ἀδοθί, γθοῖο σοῃ- 
β'|1ο δὲ σοηρστυὰ ἀϊνίΠ!]8 ρογίδο οηἼθ 8 τας οη 6, υἰΓΌΠΙ 
ΠΟΠΗΪβὶ ἰανϑίηθη, δῃ ἤποπηι οδ]δηπι ϑέιπι ΘΧροΐδπλι8.᾿" 
ον καθὸ δεῖ, ἢ6 οὔβογνθθ, ΜῈ ἢᾶνθ ἴῃ νϑσγ. 27. κατὰ 
Θεὸν ; δη (Π6 ορροϑβίία ἰαῦπὶ ἴῃ Ψᾶπι|68 4, 8. κακώς 
αἰτεῖν. 

[Ιη 1ῃ15 οἴδι.88 18 ἀθβογι θεά {Π6 ηη046 1ῃ ΜΏΙΟΝ [ἢ 6 
ΗοἱΪγ ϑρίτγίε ἀἰβοιαγρθθ {Π6 οἶδα οὗὨ ομγ δἰάθγ δηά 
ἸΘΙΡΟΓ ἸΏ ὈΓΑΥ͂ΣΓ : ὨδιηοὶΥ, ΟΥ̓ ϑυρρεϑίϊηρ Ψ δαί 15 
ποράξι], στεναγμοῖς ἀλαλήτοις, 1. 6. (48. 1 ὑπηἀούϑίδηα 
11) “θυ ]ον ψὨϊθροσίηρβ, δηἃ βθογαὶ βυρροϑ(0η8.᾿" 
Ηετγο, βονανογ, {π6 Ὁομηπηθηϊδίοσβ (48 υϑ08]) ΑἸ ΒΓ, 
Οπε ἰῃϊηρ 8 οογίαϊη, {πὶ (ῃ6 ἀλαλ, 88 θθ6π 
τὐγοηρ ῖν τοηάἀοτγοά ἐποβαδιὶ δ, ἱποπαγταδὶ 8. Αἀ)εο- 
{ἰν68 οὗ {Π18 ἔΌγπὶ 1ῃ τὸς ποῖ ΟὨΪΥ̓ ἀθηοῖθ δύ πιαν 
ΡῈ ἄοπα, θυῖ ψῆδιὶ ἐδ ἄοπθ. 'είβ8. δχρίδιῃβ 1: 
“ὁ 48 ἴῃ 1π10 ρθοΐογα πιηΐ, π66 ρτγοΐδγιηίογ νσςρ, τ 
δασίδηίατ," Απά Β6 οἰζε8 (ἱς. δά Αἰες. ᾧ. 21. δεὰ 
οὰπῃ αἴ οσοι τὲ δυδριγαββθηΐ, ροβίθϑ 781 ρϑιηθΓο, αἱ 
Θσχίγθιιπι ΨνΘΓΟῸ Ἰἰοαυΐ οἸηη68 οἵ οἰδίηδγθ σορθγυηΐ. 
Ζ“υϑίϊη. 8, ὅ. Νοη {υμλ} ι|8---86α ἰΔοι[8 ΙΠΟΘΓΟΓ 86 

Ἐ ὙῊΪ8 Ἰρηόγδηοα οὗ οὐγ γεὰὶ βοοὰ, δπὰ Ἴοοπϑεαυδηΐ ἰῃΔΌ} Ὑ ἴὸ 
ῬΙΔῪ ἕον ἴἰ τί χηϊ, ννδθ ποῖ ὑηκηονη ἴο ἴπ6 ΗἨδδί πο ϑαμζε8; 85 ὑγ 
Ἰδάγηῃ ἤγοπι ὈὨΐορ; [μβοτί. 8, 9. (εἰϊεὰ Ὀγ νΥεἴβ8., αῃὰ αἶβο ποίβαά, ἀοννῷ 
ἴῃ τὴν Αὐἀνεγϑαιία,) Ῥγιπαρογαβ οὐκ ἐᾷ εὔχεσθαι ὑπὲρ ἑαυτῶν, διὰ τὸ 
μὴ εἰδέναι τὸ σνμφέρον. 
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Ἰυςίυ8. 1 «(ἀ Ηοτγ. Ερ. 1, 16, 60. [μῦτὰ πιονοί 
τηοίπθη8 διά ϊσὶ. Α,8 {πΠ6 (οιτηπιθηίδίοσβ ἤανθ 1}}08- 
ἰγταίθὰ {πῸ δχργϑββίοη ον ἔγοιῃ (ῃς σέ ᾿ψτίίεγα, 
{π6 ον οἰϊδιίίοῃ νν}}}] 6 δοςθρίβ]6. «οϑβερῆῇ. 
1214. 4. φιμούμενοι δὲ τάγε πάθη τῷ φόβῳ μεμυκόσι 
τοῖς στεναγμοῖς ἐβασανίδοντο. ᾿ 

27. ὃ δὲ ἐρευνῶν τὰς καρδίας οἶδε. ΤῊ 8. νεγβ6 (6 
δησίοηξ (οηγηδηίδίοτθ ἴᾶνα ῃοΐ ἰηἰεγργοίθα ἢ 
{Π6 ῖγ ὑδ0.84] δοσιγᾶσυ. ϑοπιθ, 848 (ξουπθη., Γοίογ 
ἐρευνῶν ἰο {πὸ ΗοΪΥ δρίτι! : δηά οἴ ογβ, 88 (γγϑβοβί. 
δηᾶ ΤΠοορἢγ]., ἰαἶκα πνεῦμα οἵ {Π6 ρεγβϑοῆ δηάονθά 
ψῖ ἢ {Π6 ρϊ8 οὔτΠ6 δριτι: δηά Τῆθοδοτγοί, οὗ (8 
ἰῇ ἑοῖς Βυΐ 118 18. δὶ νᾶγίδησθ ψηΠ ἢ {Π6 ψογ 5 
Οἰονν ηρ. (ΟΠ γγυβ8οϑβί., ᾿Ἰηἀθθά, βὰν [δὲ ἐρευνῶν τηιι5( 
θ6 τοΐδγγοα ἰο σοά : δυΐ 6 βίιπι 68 αἱ καρδίας, Ὠοΐ 
Ῥογοοίνιηρ (ηδὺ νν88 βθεὴ ὈΥ ΟἹΓ τηοίθγη (ὐομηπιθῆ- 
ἰλΐοτβ, 88 ΡΙ865., ατοί., (γα! 8, δηὰ δα 6ἀ Ὦγ 4}} 
βῖησα {πεῖν {{π|6} [δι ὁ ἐρευνών τὰς καρδίας 8 ἃ ροΓὶ- 
Ῥἢγαβίϊοαὶ ορίῃεΐ οὗ Οοά ; 48 ἰῃ βίῃ 7, 9. «[6Γ. 
11, 20. Αοἴβ 1, 24. 1δ, 8, ἃς., 5ἰρηϊγιηρ : “ἡ ῆο 
Βθαγοῃοίἢ δηῆ Κηονοθί (Π6 ἰππιοβί γοσθβ8568 οὗ (ἢς 
πραγ, 1. 6. καρδιογνώστης. ΤΠ 86η86 ΟὗἨ {{Π|6 ῥᾶ838Δ 06 
15, ἰηάεοα, βοπηθνῃδί ουβουγοα ὈῪ {Π6 Ἔχίγοπιθ Ὁγα- 
νἱγ ψ ἢ ΨΒΙοἢ [Π6 ΑΡοϑέ]6 δβχργθββθ8 ἢ η861{, [{ 
[88 ὕδθη μοβῖ Ὄχρίδίηθα ὃν τοίαβ - ““ πηονῖῖ αυἱά 
βίιὍδαι δρΙΓΙ 18, ΠΘΠΊΡῈ βδησίογυτ Ῥγθοθβ (ΓΘ ΈΓΘ 
βοουπάμπι) θυ, δυρρογοηο οἷβ 116 ργσδγὶ 4128 
[260 βεγνίδηΐ." Απα ὕγ Κορρε: ““ δοοσιιγαιὰ 1ηΐ6]- 
᾿ἰσιί, ρογβρίοϊ ἀφϑιἀθγία οἱ νοίϑ βρίγι 8 αἰνίηϊ ἰη 
ΔΏΪΠ18 ΠΟΒΙΓΙΒ νἷσθ ποβίγᾷ Ὀγθοδη!}8.᾽᾽ ἃ Τῇ Βθῆ586, 
(θη, τὩΔΥ Ὀ6 Ἰα!ά ἀοψῃ 88 [Ὁ] ον : ““Ηδ (1.6. (οὐ) 
Κηονοίῃ ψ δὲ 18 ἴ(Π6 ἰηΐθηΐξ, ψ18}}. διὰ ἀθϑῖγα οὐ {Π6 
δρίγιῖ, (08 βυρρεβίθα οἡ Ὀθ δ᾽, δηὰ ἴῃ δἱὰ οἵ {16 
ΡΙΟυ 8, ἈΡΤΘΟΔΌΪΥ ἰο {π6 Ψ1]} οὗ (ἀοά, δηά ἰὴ σοηῃΐογ- 
ΤΏΠΥ (ο ἢ]5 σου Π86Ϊ8.᾿ 

[158 β'ρηϊδοδίίοη οὗ κατὰ 15 [τοαυσηΐ ἴῃ {π6 Βοβῖ 
ἩΓΙΓΟΓΒ. ὅδ κατὰ Θεὸν, 1 Ζοἢ. ὅ, 14. 
Ὅτι, ἃ8 Εἰβί!ι18 δηα Τοϊβίυβ στ ρΉ ΠΥ γαπηατῖ, 15 ἰο δ6 

ἴδιοη, ηοἱ εαμδαϊέψ, δὰ ἀπείαταἰίυεῖ,. Κορρο ψουὰ 
ἴδ Κα 11 ἴοτ καθ᾽ ὅ, τι, Βιιϊ {Π|8 σϑἢ Υ ΠΟ πι68115 Ὀ6 
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Δα 64, Οὐτοξίι8 ἴ88 νν 61} βθεθὴ {πὲ {Π6Γ6 18 Πογὸ 
(45 οἴϊδϑῃ ἴῃ δῖ. Ρδὺυ}} 8 ψ τ ρ8) ἃ οἰδαβα ἰοἷ ἰο Β6 
ΘΧργοββθά ; ἡδιβοὶν, “ δῃὰ {πογαίοσγα ἢ6 Ἵοδηῃοί δυΐ 
αἰϊθηα ἰο βιιοῇ ρϑί 015. ΟΑὐστοί5 8465 : ““ ἀνϑη ἱὉ 
ΠΕΥ 6 ποί δχργθββθὰ ἴῃ ψογά8." ΑἈπὰ ἢθ {Π10 8 
[Π18 18 πηϑδηΐ ἰο γοΐξιΐθ {Π6 ποίίοη οὔ (Π6 768, {π8. 
ΠΟ ῬΓΑΥΘΟΙ͂Β ΟΓΘ δνδ]ΔὉΪ6 Ὀὰΐ βυςοἢ 848 ΨΦΓῈ ῥγο- 
ΠοΟιΠσΘα ὈΥ 1ῃ6 ᾿1Ρ8; ψἤοΓοαβ Ολγνἰδέϊαηδ τηὶρηΐ 6χ- 
Ροοῖ ὄνθῆ {Π6 516 ηΐ ἀβριγδι 8 οὐ {πΠ6 Ποαγὶ ἴο θ6 
ϑοσοθρίθα. Απά {18 5 ᾿Ἰπάθθα νϑγῪ {γτ6 δηά δρρ]:- 
ο80]6, 1 στενεγ. ἀλαλ. Ὀ6 ἘΠῚ ἴο {6 »δγ 805 80 
ῬΓΑυΐηρ δὲ ἐπ6 βϑιυρραοϑίίοη οἵ {ῃ6 ΗοΪΐγ δρίει ; θυΐ 
ποί 1 τ 6 υηάοτγβίοοά οὗ (ἢ βθογεῖ ψ ΠΙβροσιηρβ οἔὗἁ 
{πΠ6 δρίγι 1861} 

ΒΥ ἁγίων ἅτ Ρ]δίηΥ πηοδηΐ ἔσθ (ἢ ΓΙ ϑι1Δη8, [Π086 
γ ΠΟ ἅΓ6 )υβί Δῖον ἀδϑιρηδίβα 88 οἱ ἁγαπῶντες τὸν Θεὸν. 

28. Νον ἔο!ονβ δὴ δηυτϊπηογαίίοῃ οὗ [ἢ6 δεπο ἐδ 
ν Πἰοἢ {ΠΘΥ Πά ταοοῖϊνοα 5βίηςσθ [ΠΥ Π8α Ὀδοη (ἢ γί8- 
ι14Πη8, ἀπά ψῇϊοῃ δά Ὀδοη ἀοϑιϊηθα ἔογ (θη. Αἴἶδογ 
ψΠΙοἢ, {π6 ΑΡοϑβί]6 γοΐαγηβ ἰο ἴπ6 8Β0}]6οῖ ἔτοιη ψ ἢ ς ἢ 
[6 πδά βεῖ οὖ δὲ {π6 θερίππίηρ οὔτἢ6 ΟΠδρίογ. 

ΟΠ γυβοβί. Πὰ8 δ ἀπ ΓΔΌΪΥ 1ΠΠυ8ἰγαϊοα {Π6 σοηποχίοη 
οὔ 6 ραβϑβᾶρα δῃὰά (ἢ βοορε οὗ (ἢ6 Ψῇο]6 οὗ [8 ροτ- 
τοη οὐ δογιρίυγα 88 [Ὁ] ον 8. “ 10 5660}8 ἴο τη6 (ἢδί 
ποΐ ΟὨΪγ {818 νογβ6, δαΐ πηοϑί οὗ (8 ργθοθαϊηρ, γα ἴο 
6 σοῃϑιἀοτοά ψιῖἢ ἃ νίαν ἴο (ἢ6 ρῥΘοι δγ {{18}8 δης 
Ροιβοοι(ίοηβ οὐ (πΠ6 ΟΠ γϑιϊδηβ οἵ οπι ; 88: ἴοσ ἰη- 
βίδῃςθ, ΥΟΙ 18. “{Π6 βυβογιηρϑ οὗ [Π15 ργοβϑηί {1π|6 
δΔι6 ποῖ, αο. ἊΑῃηά νϑγῦ. 9Φ2., ψἤδγα 1{ 15 8816 (ἢδὲ (Π6 
ψ ἢΟ]6 κτίσις (οἵγ 4}} ᾿πιθ Πσοηΐ δηα βοηςθηΐ ΠδίΓ68 
οὐ δαγί!) ρτοδῆ, ὅς. Απά νϑῖὺ. 94. ὅτι τῇ ἐλπίδι 
ἐσάθημεν. Απά νοτ. 95. δι ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα. 
Αμπὰ βραίη, τι προσευξώμεθα καθ᾽ ὅ δεῖ οὐκ οἴδαμεν. ΑἹ] 
{Π686 ραββᾶρθδθ ἅγθ δ ἀγεββθα (ο (Π086 1ῃ ἀδΔηρΈΓ, ἴη- 
βιίγυσίηρ θη ποΐ ᾿νϑε ἐν ἴο ἄδβῖγα δὶ ΠΘῪ τΔῪ 
{ΒΚ συμφέροντα, θυ ψῆἢδὲ {ἢ δρίγιῦ πιδὺ βυρραβί: 
ἔου ἸϑηΥ ἰὨϊηρθ ψὨΙσἢ τᾶν βθοπὶ ΠΠΚοὶν ἴο μτοῆϊ 
{Πα πὶ, ψν}1}}, ἰῃ ἰἢ6 οηα, ργονθ {6 ὶγ 1Ὡ]υγγ. ΟΥ̓́ {Π 158 
1τη6 ΑΡοβι]6 Πἰπιβ6}  βαγη 8] 6 δὲ οὔσθ ἴΠ6 ῥγθςοθρί 
Δη ΘΧΔΙΏΡΪΘΟ ; 8η4 88 ἴΠ6 ἔὈΓΠΊΘΙ 56 Γν 65 [ἢ 6 ρῬΈΓΡΟΒΘ 
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οἵ (γε γίηρ {Ποῖ ἀραϊηδί σα᾽διη 65, 80 τηυδὲ ἐπὰ 
Ιαϊίογ." δ'΄66 4130 Τθορ! Υ]. απ ΤΤΠποοάοτοί, 

Με. Τυϊπογ, ἴοο, ὀβότο 1π6 [ο!]}ονηρ; 5Κοίςῆι 
“«, ῬΑ! ππὰ 586] 4, {παὶ ΟΠ Γεθ 8 ΘΠ]ῸΥ πηϑῇ 
δ] ββίηρβ οἵ (πΠ6 (ο58ρ6], ἃ Πουρἢ τἢ6 {Ὁ}} ἔγα ΠΙΟἢ 18 
γεῖ ἴο "6 οχρεβοϊβα ; δπὰ ἱπδαΐῖ, ἴῃ 16 ργδβθης "16, 
{ΠῸ6} ἀὐθοϑυδ)οοϊοα ἰο νϑγῖοι8 δν}}8, δ᾽] ναι θα, ἤονν- 
δνογ, ΕΥ̓͂ 1ῃη6 1ηἤπθησθβ δηἀ ἀβϑἰβίδηςα οὗ {Π6 Ηοὶ 
ϑριγι. Νοῦν ἢ6 γα ΔΓΚ8 {Πᾶῤὲ 411} (ἢ 686 δν}}8 8}4]], 
1 ῆ8 οηά, σοηπίγιθιία ἰο ΤΠΘΙΣ ψο] ΔΓ: δηὰ (δαί 
Οοὐ δα5 αἰγοδάν θοβδίοννθα ο΄. {Π6πὶ ᾿πηπηθῆ86 ὈΘ6η6- 
ἢϊ8, ψ ῃῖςἢ Πα ψ}} ποῖ [81] ἔο σοῃξίηπα ἴο {Πδιη.᾽ 

48, οἵδαμεν. ἩρΙδα Ψ 6 να 8η Ἰ(]οπηδίϊσαὶ 86 οὗ 
οιδ, ποῖ υηΐϊγοαιθηῦ 1 Οὐ ΑΡοβι]6, ὈΥ ψῃϊοῖ [δ 
ποῖ ΟὨΪΥ ΠΠΘΔἢ8 5ΒΠΠΡῚῪ ἄποιυ, Ὀυΐ 476 ρμογδιαάοά, ΟΥ 
ΦἸΤΩΔΥ δ 8550 Γο Ὁ ““ ΒΟ Γδϑβοη δηα ταν αἰοῃ 
[686 ἢ} ι15.ἢ 

428. τοῖς ἀγαπώσι τὸν Θεὸν, ““Ὡοΐ 5ἰΠΊΡΪΥ (ο 8]1, δυΐ 
ἴο 1πο86 Ψψῇο ἰονθ, ἔδαγ, πὰ γα {ἰ{Π|1 γογβ  ΡΡΘΓΘ 
οὔ αοἄ. Α ρεογρῇγαϑβιβ ἰῸγ Ολγϑέϊαη δ, ἃ8 ἀ!5{1Π5 
συ ϊϑηθα ἔγοια ἴη6 Ηραίπθηβ, πο Κποὺν ἡσί Οοὐ, 
ΤΠ ἢ 1689 Ἰονοα δηά β8εγνεὶ ἢϊηι. Τ18 15 {ΓΕ ΘΓ 
ΠΠυϑέταιοἁ ὈΥ τῃ6 οἴάιι88 τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς 
οὖσιν. ΟΥ̓́ΊΠ686 [{ 18 8814, πάντα συνεργεῖ εἰς τὸ ἀγαθὸν, 
“6. 4}} {Π|ηρ8, ἀνθ βάνθγβϑθ δῃηὰ δηἠηϊ ἠ επρ᾽᾽ (ἀηα ἐδδεθ 
ἅτὸ Θϑρθοία ἢν ἱπίθη 64), συνεργεῖ εἰς ἀγαθὸν, ““ σο- 
ορογαίθ ἔοὐῦ ροοά, σοηῃίγὶ θυῖο,Ἐ τοηἀ ἴο ρΡῥγοάμποθ 
Βοοά," ““ σοἀηΐ ἴῃ δοιαπὶ σοιηπιοάαπι ;᾿" ὉγΥ ΨὨϊοἢ 
18 Τηδδηΐ {Π6}Ὁ ροοά ἴῃ ἴπ6 6η4, οἰζῃον ἤθυ οσ ἤθγδ- 
αἴϊτογ, ογ θοίῃῆ. (Ἐουπιθηϊ8 γγ6}} αχρ]αίη8: “ ΤῊΘ 
Τογὰ τη ὄνοπ ανὶ! πο ροοῦ, δηά τΠδὲ ἴογ (6 
οἴογυ οὗ {6 βιιδιεγσ. ἘῸτ 16 5 τηόγα ἴον {π6 ἀάναη- 
ἔαρο οὗ {π6 Βιιβδγον 1 ΤΠΘΥ 8ῃου] ἃ 6 ἐκγηπθα ἱπέο 
ξοοά, τὴ ἰξ ΠΟΥ πδά Ὥθνοσ 6] 6 Πίπ,." γι. 

Ὁ Τὴ ΠΠυβίταιῖση οὐὗὨἨ ἰῃδ (δῖτη συνεργεῖν, εἰ5. οἰϊε8. 1 Νἴασς, ᾿Φ, 
1, ὁ καιρὸς αὐτῷ συνέργει. Ῥοϊγῦ. ρ. 896. νἴεγα ἀ4γτὲ ορμοδεῖ 
συμβάλλεσθαι πρὸς ἔκπληξιν ἀῃα συνεργεῖν εἰς τὴν χρείαν, ον 
[κετί. ]. 7, 104. τὰ μήτε πρὸς εὐδαιμονίαν, μήτε πρὸς κακοδαιμονίαν 
σννεργοῦντα. Ἠξεῃεθ ἰΐ Δρρβθᾶγβ ῃαΐ συνεργεῖν ΠΟΙ δ᾽ ΠΡΙΥ ὨγεΔηφ, 
ἐο οοπίτιδιέο. ᾿ πὴ ἐκο 
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Ἰ)οάδάν. 88 οηγἰοα ἴο δαἀνογῖ (ο εΠπὶβ β6η86 ὁΐ πάντα. 
ΤΒουρῇ Πα τΙρΡΉΕΥ ᾿Ἰγ18 ἰὲ ἴο Πα ΠΔΡΡΘΠΒ ἴῃ {Π6 
κουτθς οὗ Πινῖίπε Ῥγονίάδηςο : δηὰ οὔβοσνοβ {8δι 1 
σου] 6 Ψψογδα ἤδη θα 1688 (τ Αὐυσυδίηα δηὰᾶ 
Βατγῃδτγάλ) ἰο ργθίθῃα τπδΐ ἤθγθη 18 ἱοϊυὐδά [Π6 δὲπδ 
οἵ ροοά πιρῃ. 

γγεῖβ. ἢδ5 σοπῃηραγθα ἸΏΔΠΥ ΟἸβϑίοδὶ ραββϑᾶροβθ οὗ 
5 ΔΓ 86 η{ἰπηθηΐ, οΥ δ ἰδδϑὲ ρῃγαβεοίορν ; ἃ8 ΕυΡ. 
ἘΒΠεῖ, 817. ὅταν πολίταις εὖ σταθώσι δαίμονες, ἕρπει 
κατάντης συμφορὰ πρὸς ἀγαθὸν. ΤΠεοορ. 16]. πολλοὶ 
τοι χρῶνται δειλαῖς φρεσὶ, δαίμονι δ᾽ ἐσθλῴ" Ος τὸ κακὸν 
δοκέων γίγνεται εἷς ἀγαθὸν. ΡΙαῖο ἀ6 Ηρ. 10. ρῥ. 760 ». 
οὕτως ἄρα ὑπολήπτεον περὶ τοῦ δικαίου ἀνδρὸς, ἐάν τ᾽ ἐν 
πενίᾳ γίγνηται ἐὰν τε ἐν νόσοις, ἥ τινι ἄλλῳ τῶν δοκούντων 
κακών, αἷς τούτῳ ταῦτα εἰς ἀγαθὸν τελευτήσει ϑώντι, ἡ καὶ 
ἀποθανόντι. Οὐ γὰρ δὴ ὑπὸ γε θεοῦ πότε ἀμελεῖται, ὃς ὧν 
προθυμεῖσθαι ἐθέλῃ δίκαιος γίγνεσθαι, καὶ ἐπιτηδεύων ἀρε- 
τὴν, εἰς ὅσον δυνατὸν ἀνθρώπῳ ὁμοιοῦσθαι θεῷ. Κορροε, 
ἴοο, σοιηρᾶγεβ Ρ]αίο ἀε Εθρ. 1. τῷ δὲ δεόφιλει οὐχ 
ὁμολογήσομεν, ὅσα γε ἀπὸ θεῶν γίγνεται, πάντα γί 
εἷς οὖν τὰ ἄριστα. δοβοείίρ. δηὰ ἮΥ εἴ8., ίοο, δάάιιςδ 
Ὠυμηογοῦβ ΒΑΌΡΙΠΙΟΔΙ Ῥᾶββαρθ8 σοηΐδί Πρ ἃ Βἰ τ 18 
βοη(πηρηΐ ; Ὠδιιοῖν, (δαί ψηδίανο αοα ἀοθ68, ἢ6 
ἄἀο68 ἴογς ροοά. Απά {ἢ]38 18 ϑρόκϑη ν ἢ} ἃ Γείδγθησθ 
ἴο ΔΏΥ 6ν1]8 Ψ ΏΙΟἢ ἤᾶνο ὨΘρΡΡρΘΠΘα, ΟΥΓ ΠΠΔΥ ὨδΡΡθῃ. 

48. τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν. Κορρδ νουάὰ 
αν (686 ψογάβ οἰοβεὶν ιηϊϊοὰ ψ 1} τοῖς ἀγαπῶσι 
τὸν Θεὸν - Δηα ἢδ ΓΔ 514068 : ““ (γι 5ι1Δη18, [6}1ς1581η|15 
ἢἷ8 ρϑῦ ἀοὶ ρσγαίζίδπη Ποπνἰηϊδυ8. ΒΒ {18 18 ἴοο 
ἰοοβα δηᾶ ρδγδρἤγαβι!οδὶ ἃ σοηάοσίηρ. ΤΠδ οἰλυδα 
τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς 15 υπαουθίεαϊν 1ηἰΘ δα ἴο 
ἐπέαγρε οῃ τμ6 ᾿άθα Θχργθββεα ἴῃ ἀγαπώσι. 

Τι 15 οἵ πιο ρογίδηςθ, ΠΟ ΘνΟΓ, 0 Πα υἷγα τ ἢ ο 
ἅΓ6 πιοδηΐ ὈΥ (Π6 κλητοῖῇ ΒΒ ΟΒΘΏΠΙ., Δ8Πη4 τηοϑί Γα- 
ςοπξ Οοιμμμοηίαίογβ, [84Κ6 1 ἴο βιρημν Οἠὐγ δέξαη. 
Βιυε εἰπ|8 15 ρίνίηρ υ5 8 ἴδ 688 βίρηιῆοδηῖ ψογὰ (ἤδη 
παι οὗ τ6 οτἱρίηαὶ. 8411 1688 οϑὴ 1 ἄρτθα σι ἢ 
ΟὨἩγγβοβί. δηὰ τῇ6 Οτοοῖ Οὐομπιποηίϊδίοσβ, ἃ8 αἰβὸ 
ἨἩκιοϊηοηά, 1.6 Γ]ογο, δὰ ρογῇαρβ στζοίβ, το γ- 

εν κατὰ πρόθεσιν ἰ0 πιεΉ, δχρίδίπϊηρ 1ἴ, κατὰ προαίρεσιν, 
ΝΟΥ. ἐυ 
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κατ᾽ οἰκείαν προαίρεσιν. ᾿ΓὭΏΘΟΡὮΥΪ. οὔδογνοϑ ἰδ δὲ (δ 
οαἰδηρ νἼ88 ποῖ δῃουρῇ, οἰπογνν 86. 41} σου Ππανὸ 
θδθη βανϑὰά ; ὑυΐ {Π6γΓῈ γὰ8 Ὠθααᾶ αδἷβο οὗ {6 ψὶ}} οἡ 
(ῃ6 ραᾶγὶ οὗ (Π6 οαἰ]οά. [Ιη (ἢ6 88:6 νίαν, ἴοο, 
ΟὨμεγδοβί. γοιηδγίβ, {μαι ποί {π6 οαὐηρ ΟὨ]γ, Βυΐ (Π6 
εοἱϊ οὐ [6 οΔ]16ἀ εἴἴεοίοα {ποῖν βαϊνδίίοῃ. Εοσ {Π6 
σΔΙ Πρ 88 ποῖ σου βου. ΤΠ 411} ογο ΤΔ]]64, 
δυΐ 411 ἀἸὰ ποῖ ΟΥδΥ τἢ6 ς4}}." Αηά, ᾿πα664, ᾿ἰ 15 
{το ἴηι Οοὐ οἴξιβ βαϊναίίοη ἴο 811], δῃά {π6 οὔδγ 15 
ποῖ ἔογοθά ὑροῦ ΔηΥ ; δυΐ {πδ΄ 86η86 οδηηοί δ6 6]]- 
εἰἰοὰ ἴτοιι [Π6 νογάβ Ὀδίογθ 8. Εογ 1 ψου]ά Γθ- 
4υΐγο, ἰηβἰοδα οὗ κατὰ πρόθεσιν, τῇ προθέσει τῆς καρδίας; 
88 ἰῃ Αοἰβ 11, 8. Νοιῃίηρ᾽ 15 τπογα οἶθανῦ {Π8η {πὲ 
{Π6 κατὰ πρόθεσιν 18. ἢ Β6Ζα δηὰ τηοϑί (οιηιποηίδ- 
ἴογβ, ἰο 6 τοίδγγεα ἰο Οδσοά, τοῦ Θεοῦ θεΐηρ βυρρ! 64 
ἔγοῃ ἰπ6 ργθοθήϊηρ τὸν Θεὸν. Αηά {18 (ἢ6 τηοϑβί 
διηϊηθηΐ οἵ οὔγ γεοθηΐ (οπηπηδηίδίοιβ ΔοΚηον]εάρο. 
ΤΠ οἰδιιβθ ἸΏΔΥ Ὀ6 ΓΘηάογαά, “ ἐνθὴ [ῃ6 οΔ]]ςἃ 8ο- 
σογηρ ἴο 8 σγδοίουβ ΡΌΓΡΟΒΘ, 8η4 ροοά μ]οαβυγο.ἢ 
ΝΟΥ͂ κλητοῖς, ἃ8 1 15. υηϊ6 ψιτἢ ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν, 
δηά {Ππ8 18 Δ8ογ 64 ἴο [088 ἴο ψἤοαι 4} ἱηρβ 5}}4}} 
ψοῦκ ἴον σοοά, πηυϑὲ ἀδποίβ {πο86 ψῆο οὖεψ (πα 
οΔΠΠ|πρ,, δηά ομῦτγαςο (ἢ 6 (ὐο8ρεὶ. 

Πρόθεσις ἰ8, ὈῚ (6 Ὀα68ὲ (ὐοτμτηδηίδίογθ, δηοίθηΐξ 
δηᾶὰ τιοάϑγη, δχρ δηθὰ προαίρεσιν, εὐἱέί, φσοοά ρμέδα- 
δΏΓΟ; οἵ ψὨϊοΐ δὶρηϊδοδίίοη δ οίϑ. ργοάιμςοθβ δχϑῆ)- 
οἷο5 ἔγοῃ ὦ Τί. 1,9. Βοπι. 9, 10. Ερῆ. 8, 1!. 
δυϊάα8. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἠδικήσε τινα κατὰ πρόθεσιν, “ποῖ 
στ ἢ]8 ροοά ν1}} ογ 1πθηΐϊ. ΏΣο Ρ. 144, 1. ἕνεκα 
τοῦ μηδὲν κατὰ πρόθεσιν φύντων πότε λυθῆναι. ὙΠΕΓΟ 
8668 ἤδγα ἃ γθίθγεηςα ἴο (οἷ σγδοίουβ οἰ] ης οὗ 
{Π6 ΟΘ΄ πέϊο5 : ΜὨϊοἢ (848 ΤΌΓΠοΥ Οὔϑθγν 68) 18 {Π6 μυδσε 
τήριον, [6 πΙάάδη ἀοοσίγη6, ὑπκηονη δηά δἰπγοϑὲ ἴη- 
σοι ργα θηβιδ]6 ἴο (ἢ6 Ψ6'ν8, ψ ἢ! οἢ (ἢ 6 ῥγοοϊαιηδίίοῃ 
οὔτις (ὐοϑρθὶ ἀἰβρίαγοά, (δεε Ερῆ. 8,1---11.) Δηά 
ἴῃ (6 5816 ΥἹΕῪ ΜΓ. [ᾺΟΟΚ6 τοιηδγκ8 παι εἰν18, ἀπά 
[86 τοδί ον οὗ {π|8 (πδρίθσ, βθθη8 881 ἴο σοηῆχγῃ 
1Ὧ6 ὐθηι 6 οσοηνογίβ 1 (ἢ 6 δϑϑυγδηςα οὗ {Π6 νοῦν 
απὰ ἰῃς ἰονα οὗ (οα ἰο {π6πὶ (ῃτουρῇ (Ὠμτῖβέ, (πουρὰ 
ἐπογ. ψ γα ποῖ ὑπάογ ἴΠ6 αν... 
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40. ὅτι οὖς προέγνω, καὶ προώρισε συμμόρφους. ΤῊΘ 
οὐμπιρ)είο αἰβουββίοη οὐ {Π6 τηγβίογίοιιϑ ἀοςίγ 65 σοῃ- 
ἐαϊηθα 1π τα δ ἔπα ἰοἰϊονίηρ, νοῦβ68 νου ἤδγα 
θ6 ου οὗ ρδεθ. Εογ βυοῖ (6 βιἰυἀδης ψ1}} ἤδνθ 
Γοσοῦγβα ἴο {π6 ρῥγοίβϑδδοα Τδεοϊορίδη γαῖπογ {Π8η 
{πΠ6 (ὑοπιπιθηΐαίοτ. ΔΑηά 1 ψου!ὰ οβρθοῖϑ}} ν τοῖδσ 
Ἀπ ἴο Βρ. Βιιγποιβ Εχροβιιοη οὗ (ἢ6 171} Ατέ!ς] 6, 
δηἀ {Π6 τηδϑίθγὶν 1{Π|ϑ γί! 8 οὗἁ ([}}8 ϑι}:0]6 οἱ Ὀγ Βρ. 
Τοι πο, ἴο θ6 ἰουηά ἴῃ ἢ15 Βοίυϊδίίοη οἵ (ΑἸ ν] ΐδιη, 
ΟὨἩ. 4, δ. ρΡ. 629., ἀηα 5180 [ῃ6 ποίοϑ πη Ὦγ. Ὠ Ονὐ]οΥ 
δηά Βὲγ. Αἄδπη (Ἰαγκε᾽ 8 δι. ΒΙΌ. 

Ιὴ σοηϑι ογηρ τῃ6 ψογὰ 8 ψΙτἢ ἃ νίαν ἴο {Π 6} ἰῃ- 
ἐεγρτγεϊδίίοῃ, 10 15 οὗ σοηβθαιθῆςθ ἴο οὔϑογνα (ἡ Παὶ 
(η6 πηοϑί Ἰυα!εῖουβ ἃΐὸ ἀρτγοθά οἡ) (Παΐ {πὸ ψιῇοῖὶς 
Ῥᾶ588 956 88 ἃ αἰγεοῖ γείθγεηςθ ἰοὸ {π6 σαέέη οὐ ἐδδ 
Οεηέϊίος, δηα ἰδπογοίογα τηιϑί ηοΐ, ψὶτἢ Κορρο δηά 
οἴμοι β, 6 γοίδγγοα οἣ]γὺ ἰο [8 Οδν δέϊαη οΥ ἤοηιθ. 80 
[δἰ 1 σδπηοί δρργονε οἵ τῃ6 Αογίβίβ θειηρ ἰδ κθῇ 85 
Ῥγθδβοηίβ ; {πουρῇ [18 185 ἄοηθ ὈΥ ΒοΖὰ δηὰ οἱδεσς 
οὔ ἰς5. ὙΠῸ ὅτι 15. ψ6}1} γοηἀθγεα ὈΥ «4818 δοϊἐϊοοέ, 
ϊ.. 6. ““ υὐ υδϑῦῖβ τηθηΐθ ΘΧΡΟΉΔΩ,.᾽ἢ 

οέγνω 8 ὈΥ ΠΙΔΏΥ (ἰοτηπιοηϊαϊοῦθ Ταηογοά, 
««Πδίῃ ἔγοπι δἰθγην Ἰονοα," Βα ἔογ {815 τι586 οὔ {6 
σἱπιρίο νοτῦ [Π6 ΔιιΠΟΓΙΥ 185 νΟΎῪ ΜΘ αϊς, δηᾷ ἴοσ [88 
σομῃροιιηἀ ΠΟΠ6 δἱ 4}]. ει 65, ἴῃ [Π6 σοῃβιἀδγδιοὰ 
οὔ 80 νϑγῪ ἱηροτγίδηϊ ἃ ροτίίοη οὗ δεγιρίαγα, Ὠο(Ὠϊηρ 
Ρυΐ {Π| πηοβέ γρ]α Δασι ΓΔ ΟΥ σδῃ συ46 118 10 {ἢ 6 ἴγῃ 6 
Β6ῆ86. [ἄρτρα, ἐμαγοίογο, ψιἢ ΚΟρρθ, ἴῃ τοίαπῖπς 
[Π6 σοιηηοῃ ᾿ηἰεγργοίδιοῃ (Θβρθοῖα! ν ἃ5 1 ἐνοίμαδε 
(ἢὨ6 οἴπεγ). Τῃ6 86η86 σοῃίδιηθά τὴ {ἢ18 δεπὶ 18 
{Π08 Ἔχρ αἰηοα ὃὉγ εῖ8. δὰ Κορρθ. “1 δΔηΥ οὔδ 
5 Ὀτουρ] ἴο τῃ6 γε! σίοη οὗ (γῖβέ, (Πδῇ 15 ποῖ ἴο θ8 
αἰἰγιυυϊοά ἴο δοςσιάδηϊ δηα ἰογίυπθ, θὰ βο]οἷγ ἴὸ (6 
οἰδγῃδὶ δηά πηοϑί τνῖϑαε σουηδβοὶ οἵ Οοα." δε 1 Ρεί. 
1, 2 ὃς 20. Αςἰβ 2, 28. [18 ψῈ}} γεγο, ἰοο, ὈῪ 
Απηπιοπ, ἰῃδὲ προέγνω ᾿α8 ἃ ΓΘΟίδγθησα 0 [δ᾽ ῥΓδ- 
οράϊηρ πρόθεσις ; ἀπά ““{ῃεγαίογο (06 8145) να πγιιβὲ 
ΒΌΡΡΙΥ ἱκάνουσ, ἦ τεταγμένους εἶναι πρὸς δωὴν αἰώνιον 
(Αςίβ 18, 48. Ερδι68. 1, 4.} Βαῖ Τὸ 15 δυγοὶυ ἰού 
ΔΙΌΙΓΓΑΓΥ ἴο ΒΕΡΡΙΥ͂ 80 ΠΊΔΗΥ͂ πὸ Γπου]ά τοπέν, 

νυ | 
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“{ἢο86 Ψῆοπι 6 Ὄγοκηον (ιὐομἑα δὲ διοἦ, ἩΔΙΊΕΪΥ, 
Ἰονθγβ δη ψόογϑῃρροῖβ οἵ (σοἄ.}᾽5 δὸ ΤΠΕΟΡΉΥΪ. οὔ- 
86γνθβ, “{ῃδι Οοἀά ἐογείκηοννβ Ψῆο δὰ ψογίῃγ οὗ (68 
ΘΔ] Πηρ;, δηά [Π.8 ἰογ6-ἀδίογιηῖη65 ἴο οἰ} (ἢ. Απηά 
ἴα δή ϊά8, (δι [ἢ6 προόρισμον τηυδῖ "6 υπαογβίοοὐ οὗ 
[Π6 ὑποδδηροαῦ!α ροοά ρἰθαβυγ οὗ αοὐ. Τῆι ἢ 6 
Κηον Ῥϑὺ! ψουϊὰ Ὀ6 ψογίῃν οὗ (86 ΤοΔ]}Π[Ἐ|Πρ' οἵ {88 
Οο8ρεῖϊ, δπὰ 30 ἀσίογηηδά ἴο 68}] Π΄πη.᾿ 

ΤῊ6 οὖς, ΤΠΘΟΡὮΥ]. ΟΌδβογνθϑ, 18 θα να] θηΐ ἴο τού- 
τοὺς τοὺς, ἄς. Απὰ Ἰπεοάοτγοί βαυβ {πὲ οὔ προέγνω 
καὶ προώρισε 1β ἴον προγνοὺς προώρισε. 'Γἢι8 (ΠΥ ἀρταθ 
ΜΙ πιοβϑί γοσοοηΐ [ηἰθγργοίθγβ ἢ Θχρ δἰ Πρ προεγ. οὗ 
Ῥγοβδοίθποο οἵ οἰαγδοίθσ, δηἀ προώρισε οὗἉὨ ἀεέο»πιΐπα- 
ἐΐοπ ἰουηπαά οἡ βιιοἢ ργθβοίθῃςθ. 

Μεαοκηΐϊρης γοιηδγκβ, {πὰῖ (8 ἴογο- Κπον]θᾶρο 15 
ἀϊιθογοης ἴγο {πᾶὶ τηϑηςὶοηρα 11, 2., δΔηἀ τηυ8ὲ ὃῦ6 8 
[ογο- Καον]θαρα οὗ Ἰηἀ]ν! 418 85 ἢ 61Γ8 οἵ οίθγῃβὶ) [Πδ, 
ΒΙη66 [{ ἰ5 σοῃηηδοίοα ΨΙΠ βαηςοσδίίοῃ, }ι8ι18οδίίοη, 
δηα ρἰοτΠοδίίοη. Βυΐ (485 Μτ. ΤΊΓΩΘΓ ΝΘΓΥ ΡΓΟΡΟΥΙΥ 
Οὔϑογνθ8) ἃ ψουϊὰ )6 Ἔχ ΓΔοΓΠΔΓΥ, ἱπαθαά, 1 δι. 
Ῥαι] 8 οι] ἃ 41} αἰοηρ βρθαϊκ οἵ σοιῃηπιπηι168, δηά 
δνϑη ἴῃ {πμ18 Οπαρίεγ (48 Μδοζιῃ. Βἰπηβ6 [ 4}}0 8), δηὰ 
Πογο οὗ ᾿πάϊνιάιι41.5}] Απά ῃαὶῖ ἴδ6 προῦ. ἰῃ νογ. 98. 
Τοίδγβ ἴο ἃ σοι ΠΥ, 18 ον ἀθηΐ ὈΥ τἢ6 τηθϑδηϊηρ ἰη 
186 ρΔΓ8}16] ρίαςα, Ερῆ. 8, 8. 

20. καὶ προώρισε συμμόρφους τῆς ε. τυ. α. Αἴ καὶ 
{Π6 γα 18 8η 6} }ρ5818 οὗ τούτους, ἴο "6 ἰαΐκθη τοι τἢ6 
Ῥτγθοθάϊηρ οὕς, Προώρισε, ““ Ὀδίοτα ((Παῖν σγθαίίοῃ, 
δη4 ἔτοιῃη δνθυϊδϑιϊηρ) ἀδογοοιὶ τἤστ το Ὀ6." 

Συμμόρφους τῆς εἰκόνος τινος γένεσθαι 18 δαυϊναίοηξ 
ἰο σύμμορῷος τῇ εἴκονι τινος γένεσθαι. ΕῸΓ ἤογο {6 
ἀαέδυθ ἰ8 ΤΑΊ ΒΕΓ γοαυϊγθα ; 88 ἴῃ ΡΏ]]. 8, 41. Τβουρῇ 

- Ἐ Αμὰ Κορρε οὔϑεγνεθ, ἴπαί (ἢ 8 15 ἴο Ὀ6 Γεΐεγγεὰ αἷδο ἴο {ἴθ 
ψποἷς Ὠδίυγα Οὗἁ ΘΝΕΣΥ τηδῇ ρἰαοοά ἴῃ (ἢϊ6 νγον]ὰ, ᾿ΐδ νἱγίωεϑ, ϑἴαίςε, 
δηά οοπαϊτίοι, 88 ἔν γ ἔοτε- Κηόυση Ὀγ αοὰ. 
85μ8 δι: Ρ0ὲ 168 : ““ νῈγῸβ ἔογε (ἢ γί βιΐδῃοβ ἃς {(τἰϑι δ ἔλία οοηβίδηϊοσ 

Ραϊϊδηΐεγνα 6556 ἰδία ΓΟ. Απά 1ἸῈ οὔβεσγνθ : ““" Ῥγεεοίθηιί δυϊθπὶ 
ὨΟῺ ἔδοϊξ γῆ ἡδοοδδᾶγίβη), Ὠθῆϊ6 γοῸ δῇυοζιίδ, δὶ οοηάἰ το δὰ 
Ὀεριςδἴοσα ἐοίεσωδη Ὠοιμΐηΐθυ.8 οΟὨ ΓΙ Ὥρεζο, νεὶ ἐσ ἢος ποδίσο Ἰθοο 
Ἰυου οι ἰθϑιτηδ δρραγεῖ." 
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{6 σοηϊῦνα 18 Βοπηθί πι68 80 υ864, Εἰκάνος, ΒΥ ψὨϊοἢ 
18 πχεδηΐ δοηιρίαν, 15 δαυ!ναϊθηΐς ἴο τύπου, ΟΥ ὁμοιαΐ- 
ματος. Τῇ νογὰ σύμμορῷ. 18 Βγῃοηγτηοι!8 ὙΠ} συνό- 
μοιὸος τινι; 8η(} 18 ἤδθγα δχρίαϊηθὰ Ὀγ (Ἐουπιοπίι8, 
ἰσόμορῷος. ὅ66 6, ὅδ. Νον {ἢ δρεοῖος οὗ 5ἰ τ ΠΠπι6 
18. ποῖ τηθῃιοηθα : δι ᾿ξ 15 τ(πουρὶ ἴο σοῃβἰ8[ ἴῃ {Π6 
υἱοθεσία, νυνὶ 1ἢ ἃ σοπ]υποῖ ποίίοη οὗ [Π6 ἐδ] ΟΠ σοηΒ6- 
αυθηΐ οἡ {6 ῖγ σοῃβίδηουΥ ἴῃ σο] ρΊοη. ἃπὰ ἰο ὃ6 6ῃ- 
7ογεοὰ ἐορεοίποῦ ἢ Οἢγβέ. δὸ γγεοίβ. : “ Ποϑίίηδνι 
608, τ 531121168 ογοηίΐ ΗΠ1ο 8ιιο, οἵ ἴῃ ἔθη 415 1818, οἵ 
ἴῃ ρσἱογιἃ βθουϊυτᾶ." 866 8, 17, 9 Τί. 2, 11. ΡΗΠ]. 
8, 91.1 ῥεῖ. ὅ,1. Ηδθῦ. 2, 10. Αῃα 801 (ον. 1ὅ, 
40. φορέσαντες τὴν εἴκονα τοῦ ἐπουρανίου. ἘλοΒοΏΠα. 
θυ ογ ἀ6Ηη68 [ἴ : “ἴο 6 πηδάδ ρᾶγίδϊκοσβ οὔ (Π6 8868 
ξδ!ἰοϊν (πδὲ ΟΠ γῖϑὲ θη)ογβ." ““ ΟΠ γῖϑὲ (βαγ5 ατοί.) 
ῬΔ58 ἴῃ ἢ]5 βϑανογοϑβί παδο παρε οὐνεαϊοηΐ, ἃΠα 80 σϑίη6 
πηΐο ἴΠ6 Ὠράνθηγ Κιηράοπι ὈΥ [6 βᾶπ|6 ἂν Οοἀ 
[88 ἀοίεγηγπηοά ἴο ἰοδά Ὀε6!!6νοῦβ ἴῃ ΟΠ γίϑι.᾽ 8668 
ΒΌΡΓΑ ΥΟΓ. 17. δηὰ ΡΏ]]. ὃ, 9. 

20. τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. ““Ηδτα (οὔϑούνθϑ (γγϑβοϑί.) 
1π6 Ρὑγοποῦῃ ἢ88 σγθοαΐ τηθδηϊηρ : ἴὸγ ψἢδὶ [26 ΟἾΪΥ 
Ὀοροίζθη νγᾶ8 ὈΥ πδίμγα, βιιοῖ 4180 ἤᾶνθ ἢ Ὺ ὈΘοομΊ6 
ὈΥ αταςα.᾿" 

20. εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον, ὅζο. ; “Ἅ 80 (ἢδι ἢθ 
Βῃοιϊὰ Ὀ6, 88 1 ψϑῦθ, [ἢ6 ἢγϑί-ὈΟγ δηηοηρ' ΠΊΔΗΥ 
Ὀγοίῃγθη." ΟΠ γγϑβοβῖ. γθηδγκβ ἐμαὶ (Π6 Αροϑβιῖα ἤθγθ 
αἰ βρ1]γ8 οὺγ συγγενεία. ΗἮδ οὔβεογνοδ, ἴοο, {πὶ ΟΠ γίβέ 
18 8816 ἰο Ὁ6 πρωτότικος ε. π. α. ὃν αἰἱδροηδαίζίοη ; 
{πουρῇ ἴῃ ἷ8 σοἀποδά ἢ 18 μονογενὴς. Ιηἀορά πρω- 
τότοκος, Κα τ[ῃ6 ΗδΡ. Ὕ23, (πουρῇἢϊ ἴζ ῬΓΟΡΘΙΙΥ βίρηί- 
β68 3, γ8ὲ ὑεροίίοη, γοῖ ἸδΓΘ ΟἿΪγ γϑίδγϑ ἴο {[Π6 ρμγθίδγ- 
ΘΏςΘ ἴῃ ροϊηΐ οὗὨ αἰχηιν δα ΠοηΟΙΓ δϑϑισηθα ἴο [ἢ 6 
οἰἀοϑί, ἔῃον Ὀεϊηρσ, ὈΥ {π6 ἰαὰνν οὗ 411] παιϊοῃβ, (ἢ 6 
Πιοδά8 οὗ (δι 11}165. ὅ50 ἰπδΐ 10 ὮΘΓΘ Β1ΠΊΡΙῪ 5] ρὩ 658 
δεβέ, πιοδέ δοίουοεά, ο. Δῃάὰ Αἰηπμηοη σαρᾶγαϑ8 {ἢ 6 
γγΟΓα5 εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ε. π. α. ἃ5 δα! ναἰδηΐ 
ἴο εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρῶτον τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ, 1. 6. “ ἢγεί 
ἱηΠογιίογ οὐ {Π6 ρίογυ οἵ οὐ (νοῦ. 17. δηὰ 1 (ον. 
16, 98.). “ὍΠπο Αροβι!α (οῦβθγνεβ Βοβθῃμ.) Π]6Δἢ8 
ἴο 88 {ῃδί 41} ΟΠ γβίϊδῃ 5. Ὑ}1}} δ6 {| 6 ἀπίο (Ἠγίβι ἴπ 
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ἀδ6 ρυῖν]!αραβ δηά ἐδ! οἱ Υ οἵ βοπβ οὗ αοά, θυ {δαι 
ΟἸ γιδὶ γαπηδίῃβ {Π|Ὲὸ ργείηοιραὶ βοη, δηὰ τῆ6 πιοβῖ δθ6- 
Ιονοὰ οὗ 4}1, ἀῃὰ 18 πιούθονθε (ὁ ἢδνα ἴῃ6 τίρῃϊ οὗ 
γα] ρ ονοῦ {Π6 τοϑῖ οἵ ἢ15 Ὀγείῃγαη. "ἢ 

Ηδτο Κορρδ οἰί68 ἃ ΒδθΌϊηἷσα] Ἡ τοῦ ἢῸ τ|868 
[ἢ6 881η6 ἴσγι οἵ [6 Μεββίδῇ : δῃηὰ ἢ) δβο δάἀυσθβ 
βανογαὶ ραββαραβ οἵ ΡΠ1]ο, Πογο πρωτότοκος Δη4 πρω- 
τόγονος υἱὸς 8 ΔρὈ]Π16ἃ ἴο {Π6 1 οροβθ. οἴβ., ἴοο, οἴ68 
ἤοπι {πὸ ΒΔΌὈΙη8, [σοπϑυβ, δηά Ῥοΐγ σα, Ἔχϑιηρ 68 
οὗἩἨ 1Π6 ορροβίία δχριθββίοη γϑέςδονη δοη ὁ. ϑαέαη. 

80. οὕς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσε, ““ {086 
Ψ Ποπ ἰια ἀοέονπιὶ πο (1. 6. ἴο γοηθγ Κα απο ἢ 18 80η), 
{Π686 6 4180 οδ᾽]ϑά." ΓΗΪ5 [8 ὀχρίδϊηδὰ Ὀγ Τιγίηυϑ, 
Οτοῖ., Ηδιηπιοηά, δηά Ηδτγάν, ““ ς4]16 4 ἰο ἴῃ 838π|6 
8 τίη σε ἢ ΟἸ 81. Βυΐ (18 18 ἴοο Ἰηϊ 64 ἃ 
Β6η586. Πα οαἰησ 8668 ἴο Ὀ6 ἃ ρὍηογαὶ σοηΐοτ- 
ΠΥ το ΟἸ γίϑιε 6 ἤθγα οἡ δαγίῇ, ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ ἢ 8 
βυθετίηρε, δι 80 ἰη ἢϊ8 ΠΟΙ 688, ἴῃ ογάσγ ἰο διίδίη 
ἃ Ῥδοι δ΄ σοὨογ ΠΥ ἴο αἰπΔ Πογθδῆθσ ἴῃ [δ] οἴ. 
Απηὰά 8. ἢ} [ σοῃοοίνο ἴο Ὀ6 (ἢ6 Τ68] τηθδηϊηρ, [Γ γ6 
ΔάΠογα τιρία]ν ἴἰο {{᾿π σοηίοχὶ δηὰ (ἢ6 σοησδίθηδίο 
τηδίογ! : δὰΐϊ ἰΐ 18 πο ἐπιργοδαδίο {παὶ ἐκέλευσε ἰΒ 
οσα υϑοὰ νι ουῦ τοΐθγθηςθ ἰο {Π6 ριΘοραϊηρ, δηὰ 18 
86 Κα (6 Ηθῦγον ΒῚΉ.ῦ, αδεοίμέείῳ, ἀηα Βιρη 68 
ἰηνίιοεὦ (Πδπὶ ἰο ρΡαγίοῖραία ἴῃ ἴῃ6 Ὀοηοθῆΐξβ οὗ {ἢ6 
Ομ γϑιίδη σγο] !ρΊοη, ν!Ζ. (48 Βξοβθηπη 6. Ἔχ] 415) ὈῪ 
Βῃονηρ ἐπ 6πὶ {Π6 ἐδ ον 10 ΠοΙ 48 ουΐ, ροϊπίϊηρ οὐ 
1Π|6 τη68η8 οἴ δοαυϊγίηρ {παι 6] ΟΠ Ὑ, δηα Ρτγοπἰβίηρ ἰέ 
[0 41} ψῆο Ὀοίθν δηὰ οὔον. Τἰν 8 β'ρηϊ ποδί 18 
8180, ΟΥ̓ τεσθηΐ ᾿ΓΠΘοϊορίδηβ, βυρροβοα ἴο ἱποὶυὰθ 
{π8ι οἵὗἨ ὈτγΙηρίηρ, τπηθη ἴο (ῃ8 τοϊρίοη, σοπίδγσιηρ 1 
ὕροη ἴπθπ|. δὸ ἴπἢ6 Ηδῦ. τῷ. ““ Τῆι (ἀγριι68 
745Ρ18) κλητοὶ ἀδῃοίθβ ἐδ6α7,, δείουφά, ἱ. 6. Ὀτουρῇέ ἴο 
16 ΟΠ γΙβι δ τοὶ ρίοη ; 88 18. 48, 14. ““ {ῃοιι δεΐ 8 
οαἰξοά φῬθορίθ, 1. 6. θαἰονεα Ρῥϑορίβ: δηᾶ κλῆσις 18 

κ᾽ 80 εἴα. : “Ηος ἔπ! σοηβ ΠἸπὰ δὶ, οὈ]ΐοογα, υὐ ΟΠ γϑίυ πα 
Ρεΐυο, ἴα εἰ ἀϊδοίρι)ϊοθ οὰ8 μδγίου ϑ οἱ νεχδιοηΐθιβ, αἱ οὸ ρμαοῖο 
ρας δητδαι δογυπὶ οχοιοεγοῖ, νἱγιυϊοηαυς ρῥγοθαγεῖ; εὐ ὠεῃίηυξ 
γἱοίονδβ ρῥγοηιιηιίαγεῖ, ἰῃ ἂς νὶ τὰ σογίοβ γε 6 π8 νεηΐδὲ μδοοδίογιιπλ 
νείογι, ἴῃ ΙΓ δυίΐσῃι νἱτἃ δοιοσ δ) 6} 16 65.᾽" 
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Θοηυϊναϊοης ἰο χάρισμα." Βυΐ (Πΐ8 τοδβοηΐπρ' ἔγοπὶ 
16 86η86 οὗἁὨ ἀἠεδγινατνεβ ἴο (ῃδι οὗ Ὀγὶτη ν68 18 οὉ- 
ΨἹΟΌΒΙΥ ΡΓΘΟΔΓΙΟΙΙ5. 

Ετοῖὰ (ἢ6 4ῦονθ ρδγίίσυ αγβ, {Π6η, 10 Ψ1} Ὀ6 δνὶ- 
ἀδηΐ {πδΐ {Π6 ΓΘ 18 ὯῸ οσοδϑίοῃ ἴο ΠΟΥ͂, 88 (δἰ ν᾽ 1818 
ὦο, ἐϊιοο οΔ] ΠΠρθ, 8η ὀαέογπαΐ οη6, οσοπηηοη ἰο αἰΐ, 
8δηα δη ἱπέογπαΐ οὔθ, δβδβοϊίηρ Δ} δηὰ ΠΟΙ] 6885 1ὴ 
ἐπαϊυϊάμαϊΐς : ψ ΉϊΟΙ 15 ἀπδυρρογίοα ὈὉγ δογρίυγα, ἀπά 
ΜΟυΪἀ Ὀ6 ἀδτορδίοτΥ ἴο {{Ππ6 διίγιθυῖοβ οὐ (σοά. 8566 
Ὧν. Μδοᾷκη., με ρεῦι τηοῦθ οὗ ἰαΚίηρ [ῃ6 ψνοΓά 18, ον- 
ὄνϑῦ, αυϊ6 1ηδαά 18510]6. 

80. ἐδικαίωσε---ἐδόξασεν.υς ΤΟ ΕΔίῃοΙβ δηά Οτθοκ 
Οὐοπιποηίδίογβ οχρίδίη ε{118 οἵ γογρίυθηθδ8 ο δἷπ5 δῃὰ 
αὐἀμιϊδοίοη ἱηίο α δἰαέο οΓ σταςο, ἃ βιαῖϊα οὗ ρᾶγάοῃ δηὰ 
Ρτδβοηΐ ἔδνουγ, δἰίαϊηθα ὈΥ Ὀδριίϊ8π ; δῃά {Πϑγοίοσγα 
δχίθησίηρς ἴἰο 4}} (γϑιδη8. ὙΠΟ ΘΧροβιςοη 18. 
δάορίοα ὃν ὙΥΒΙΙΌΥ ", δηὰ την γοοθηΐ [ὨςοΓργοίοβ. 
Απὰ Δργθθδῦ]ν ἴο {8 ἐδόξασε 185 ὀχρίαἰηαα Ὀγ (νγ- 
βοβίοπι οὗ {Π6 ρ,δσο οὗ [Π6 υἱοθεσία ὈΘίογα τηρηἰϊοηθά, 
νοῦ. 1δ., ηοΐ (δ δ νϑσ. 2353. Νον ἴῃ {ῃ6 ποίθ οὐ 
[86 ἰαίίοΓ ραβϑϑᾶρα 1ξ Π88 Ὀδθηὴ βῆονψῃ (ῃδὺ {Π6 ΓΘ ἃΓθ 
ἴνο υἱοθεσία. Τηδ οἿδ ἴδ τηθδηΐ 18 {Π6 ἢγβί 
υἱοθεσία, ν!Ζ. {πι οἵ ἐλίδ ἰϊ768. 

[τ Ἀρρϑᾶγβ [Ὡθη, [πδὲ ἴῃ βιγοί μ688 ἴθ γα 8Γ6 {0 
Μιιϑεϊςαιίοηκ, ἔν ο δἀοροηβ, δηαὰ ἴνο ρ᾽ογι βοδ 0 η8, 
.3τεὲ διὰ βπαϊ. ϑόοιιδ πηδῪ ρϑγθαρ8 οἴοοβα [0 ΒΡ ῬΟβ6 
(αὶ (Π686 ἃΓ6, ἴῃ ἔδοΐ, οπο, ἴπ6 ἢγβι Ὀοιηρ [ἢ 6 δαν᾽η65ὲ 
δηὰ οσοπιπιοποοιθηξ, Δ [Πῃ6 βοοοηά {π6 Πσοῃϑιιτητηᾶ- 
(ἴοη οὔ {πα {μηρ. Βα [Παΐ 88 1 ἸηΔῪ ἐπ ροηογαΐ, γοῖ, 
π᾿ ἐδα ργοδοηὲ οαδθ, [ἢ 686 γα δρρ]ϊθιἱ ἴο {Π6 Βοιηδῃ 
Ομ εϊβείδπ5 δηὰ {π6 Οδηι]ς ΟΠ γιβι δ η8 δἵ ἰαγρα {πη 
Ἰϊνίησ, οἷν 116 ἢγβι βογί οἱ Ἰυβι[Πσδιίοη δηὰ “β]ου- 
οδίϊοῃ οδῃ ΡῈ τηϑδηῖϊ. Τἢυβ ἐμογα Ψ1] 6 ὯΟ Οςοσδ-. 

4 ΤΠ ἐδόξ., Πα 88 γ8, 6 (0 6 υπἀεοιοίοοα οὗ (δὶ ρ]ογ βοαίίοη 
«ἰοῦ ΟἸ γι διίδηβ δ] ΟΥ̓ Ὁροὴ δαγί, θεΐηρ; α]οσ Βεὰ ἴῃ τΠοῖν ποβὰ .}6βὺ9 
Ομγίϑὶ, δῃὰ τεοοϊνίηρ [86 Ὀ]εδϑίηρ Οὗ {πὸ ϑρὶγίί, Ερῇ, 1, 8. Φ, 5,6. 
4 Οον. 8, 8---18. 1 Ῥεῖ. 4, 14,, ἀπά Ὀεΐηρ, Πεγοαῖϊογ ἴο 6 ρ]ογίβεά, 
Ὦγ τμεῖν “ἐ ν116 Ὀοαΐεβ Ὀδοουηΐηρ; ᾿ἶϊκα αμῖο μἷ5 ρογίουβ Ὀσάγ." Απὰ 
ἐἰῖς. ἰωοιεγργείδιίοι δεϑτὴβ ῥγείεγα Ὁ] 6 ἴο (6 σοϊηγοοῃ Οη6, ΜὨϊοἢ 
τοῖο [18 8016}. ἴο δἴθγηδὶ μδρρίηββ ἰὼ ἴπ6 πεχῖ μοσ].. 
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δίοη, σι Βοζα δηὰ οἱδοῖβ, ἰοὸ ἰακ εἶα δογϑί5 [ὉΓ 
1Π|0 Ρυθβθηΐϑς ψι οὶ του] Β6 νϑγῪ Βαγβῆ ; δῃὰ .58ε}}} 
1655, Ψ (ἢ Κορροα, ἴο ἰακα (ποῖ ἴος ΤὈϊυγο8. Α5 (ο 
{Π6 τηϑιμοά ργοροβαὰ Ὁγ Ποάαεγίάρε, οἵ τγομδγάϊηρ 
{ἢ ραϑὺ (6868 ἀ8 υϑοὰ ἴο ΘΧρΓ688 {πΠ6 Οογίδιπίν οὗ 
1η6 ἐγυτῃ σοηίδιηρὰ ἰῃ {π6 ψογάβ, {πᾶὶ 1ἀϊοῦ σ8ΔΠ- 
ἠοῖ ἤδγα να ρἷδοθ. ἴῃ ἔδοῖ, ἰζ 18 Ὡοΐ ὨΘΟΘΒΒΑΡῪ ἴ0 
ΤΏΔΚΟ δὴγ αἰξογαδαίίοη : ἕο ψδὶ ἰ8 ἤθγα βαίαὰ οἵ {ῃς 
ογάογ οὐ ὐοά᾽ 8 ἀοδλιίηρβ ν ἢ τἢ6 Εοιηδη (ΓΙ βεαῃΒ 
8 ἀου 1688 πιθαηξ ἴο γαργοϑοηΐ φεπεγαϊίψ ἴῃς ρῥίδη οἵ 
δβαϊναίίοη, δηά {Πππ Ἰηϊογεηθαϊδίθ βίθρβ, 45 {ΠΟῪ ΔΡΡΙΥ͂ 
ἴο ΟΠ γι ϑιίδῃβ οἵ 41} σουπίγιοθδ δηῃὰ 411} αἀζθβ. [{ ἢδϑβ 
{Ππογοίογο Ὀθθη 050} Υ ἰογπιθαὰ Ὀγ Ῥαγθυβ, ἐλε ροίάεμ 
απὰ ἐπ αϊδοἰμδέε ολαΐη 0}, σαϊυαέϊον ; Β “"Βῖποο (848 0Ὁ- 
δεῖνοβ ΤΑγ]ογ) 1 Ἔχ ἢ 118 {Π6 ογάογ δηἀ οοηποοίίοῃ 
οἵ 1[Π6 Ρυγροβα οὗ Οοἄα οοποοσγηίηρ οὐ 8 νδίίοη. 
Οη]γ [86 βανογαὶ βίθρβ οὗ Ὠίνὶ πο σγᾷςθ 8Γ6 δχργεββοά; 
Ὀυϊ {πᾶ λοέδπο65 “οἢ (Π6 Αροϑιϊθ 88 Ὀθθῃ αἀγριι- 
ἱῃρ ἴογ 88 δϑϑϑθῃζδὶ [Ὁ ΟἿἹἿΓ βδί ναί, 18 πηδη:} 6517 
μηκεγοίοοά. ΤὮδ ποῖ ορβογνὶηρ {Ππ|8 [85 ἰδ ἃ Π]ΔΏΥ͂ 
ΟἸ εἰβι4Π5 Ἰηΐο 8 νϑῦῪ ργϑϑί ΘἸΤΟΓ:; 88 1 8016 ΠΙΘΏ, 
δηά ἰηαθεα 8}} {πὲ 3}|4}} 6 ἤηδ]}γΥγ βανϑά, ψεγα ἔἴογε- 
Κηονψῃ, ργεαοβιηδίοα, ς4]164, )υϑι6ἀ, δηά αἰογι θεὰ 
ὈΥ 8η δϑβοϊιιία ἀθογθθ, ψιπουΐ γοραγὰ ἴο {Π6ῚΓ πΊΟΓΑὶ 
Εἰ ἀνάξιον 2 ὙΠΙΟἢ 18 ΘΌΓΙΓΟΙΥ ΘΟΒΕΓΑΓΥ͂ ἴο [ἢ 6 ΑΡΟοΒ(Ϊ6 Β 

8. ΤῊ ΟΥγάονρ 8 ἰμυ8 ἀεί! ϊο Ὁγ σάγρζον ; “Ἅ [ἢ νδγ, 48 ἃ 90. δ΄6 
τηθῃτἰοποὰ ἴῃ Ὠἰνίης Ὀεμεβὶβ δείογε ἐδ6 ογθαίΐοη ο}} ἐλε τοοτὶά, 1. 6. 

᾿ ἤροιῃ δἴθγη γ.--ἱ, ΤῆΘ πρόθεσις, ΟΥ ἀεἰεγτηϊπαῖς ρύσροβϑα οὗ ργϑδηῖ- 
ἱηρ {Ποἰγ ἴο {Πποϑ6 ννῇῆο διιου]ὰ Ὀεϊϊενε ἱη (Ήγίδὶ ἴο ἴἢ6 οπὰ οὗὨ [Π{π. 
--4. Τίνα πρόγνωσιε, ἰῃ6 Ῥτεδείεμοι οὗ αοά, (οοο͵]οϊηοά τυνὔῖι ἢ ἢ 8 
Ἰονβ.) ὉῪ ψνῇῃ οι Β6 ἴογεκησν 4}} δῃ εδοῖβ ννυῦο του ά δθοϊίονε ἴῃ 
Οἰμεῖοῖ..--35. ΤῈ πρωρισμὸς, ἴδε ἀείεττηϊ δου δὰ ἀξοζες οὗἉ σοηΐεγ- 
εἰηρ οἴθγηδὶ Παρρὶ" 688 οὐ αἱ δῃηὰ εβοὴ οὗ (ἤθη, Αἱ νϑσ. 80. δὲ 
οπυπηογαίοα πε Ὠἰνίπα Ὀδπεῆία σταηϊεὰ ἐν καιρῷ, ἐπ ἐεπιροτε, ἷπ (5 
"6: 1. Ἧ κλῆσις, οαἰδηρ ἐο αϊἑἠ, ΟΥ δῇ οβεγίηρ, οὗ ρτδοθ, νυῃϊο ἢ 
ἔμεγθ σοι ργαποη δ βοίαϑὶ οοηγογβίου, δηὰ γορεποζγαίίου ; εἷηοο Οοά 
ἐΠυπιΐηθο ἴΠ6 ἰη(εϊϊεοῖ οὗ πιδὴ ὈγῪ ἴα ΗοΪγ ΟΠιοβῖ, βυνδγβ ἴδ νὴῖ!}, 
δηὰ οοηίδγ 81} οἡ ἴἤοδα ῇὴο ἀο ἢοῖ ρεγνϑγβοὶν γε͵θοῖ ἢἷ6 ΟΒν.--- 
ᾧ. Δικαίωσις, }ι:5ι}Ποαίίοι,, ΟΥ̓ νν ἰοἢ ἰδ πηοδηξς (6 Ὀεΐηρ ἀεοϊατγεά 
)υδῖ Ὁγ Οοά, δινὰ αὐρδβοϊνεα ἔγομῃ κυ δα ρμυηϊσμεηοηῖ.---8. Δόξα, 
κἰου βοκίίοι, νν]ιῖεῖι ἐαάκε8 ἐές οεογπιπεποειπεπέ ἰὴ τεπογαιίοη δηὰ δδθο- 
ιἱβεαιίοη, ἀηά ἰδ ρεγ[εοίοά ἰη Ἰἰς φίογηα!, 
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ἀοοίτίπα ἐ νεῖ. 1, 18. ὙΠ6 Δρβο]ΐα ὨΘΟΟΒΘΙΥ οὔ 
ΠΟΙ 688 ἴο βαἰ ναί ο 18 (ἢ 8 ΨΘΙῪ δ ]εοὶ οΥ̓͂ 8 418. 
οοῦγϑα, ΜΉϊςΪ. ἢ6 Ροβι νον ΔΗ ΓΠΊ8, Δπα 5011} οβίδ- 
Ὀ|15Π 68. 

ΟΥ̓ τὸ ἀοοίτϊηθ σοπίαϊπρα 1ἢ νόγ. 928, 20, ἃς 80. 
Μτν. Τυγηογ οἤδεγβ [ἢ6 [Ὁ] ον Ιρ᾽ 88} ΠΠΔΓῪ : “1,δἴ ηοῖ 
ΟἸ γι ϑυδη5 θ6 αἀἰδοοιγαροα δἱ {{|᾿6 δ] οἰ οη5 ἰο ν] οἢ 
Ψ6 ἅΓ6 ΠΟ δ υ]εοῖ, ἄο ποῖ 1 {π6 ἰδαβϑί σοιιπίογθδ- 
ἰδῆς [{}}}8 18 1116 Ῥγορογ τῃϑδηΐηρ' οἵ ἀξία. δὲα 5 ἢ]. 
1,6χ. 4. δηἰ  8ῃ], 8.] τῆ8 Ὀ]δβδίησβ ψ ῃἢο (ἢ6 Οοκ- 
Ρ6ὶ αἰβρ1]γ85 ἴογ οὺγ δῃ)ογτηθηΐ. Δπά (νοσ. 19.) 8ιιοἢ 
υ]εβϑίηρϑ 88 ὈῪ [186 Οο5ρ6ε] (οἀ ἱπιραγίβ ἴο ἢϊ8 οἢ!]- 
ἄγη," ((μδι ἰ8 ἴο 840, 8η δι 6]] ογαιίοη οὗ {Π6 ργθβθηξ 
ἘΠΠΆΡΡΥ 58ἰαϊς οἵ {Π|π ψ ον] ,) “ ναϑῖ πυπη 6 Γ8 ΟΥ̓ ΤηΔη- 
Κιη ἅγΓα ἀγάθηγγ οχρθοίίηρ. ἀπά (νϑγ. 920.) {}}15 15 
ἃ ΤΟΆΝΟΏΔ]6 Ἔχροοίδίίοῃ ; [ῸΓ ΔΙ που ρῇ πιδηκίηα ἀγθ. 
διι 76οὐ ἴῃ {{Π|Η1Ὁ ρτγαβθηΐ βίδίβ ἰο {γι ! υ δηιὶ ἀθαί!), ὈΥ͂ 
{π6 ργονίάοηςες οὗ Οοα ρεοτγιῃ{ἰὩρ᾽ 11 [ῸΓ νῖβθ ρυγ- 
Ροβ68, ἰξ 88 Ὠοΐ ἴῃ σοηβθαυθηςσθ ΟΥ̓ ΔῺΥ αἰτοςοΐ δοῖ οὗ 
{Ποῖ οὐ, δηὰ (μϑιθίογα {ΠῸῪ δηξογίδίη 16 Πορα 
(νεν. 21.) τπαΐ (Π6Ὺ 81|4}} 6 ἀοἰνογεα ἔοι {ΠΕ ῚΓ ργθ- 
Βοηΐ τι! βογαῦΐα 5ἰτδίίοη, δηὰ Ὀτουρσῇῖ ἰηΐο (Πδἰ 5ἰδία 
οὗ Παρρίῃθϑ8β, οὗ ργεβθηΐ ἔανουγ ψὶ ἢ ΟΟά, δηὰ οἔ 
ψ ΘΙ] -στουηαοα οχρεοίδίίοη οἵ δίαιτα Ὁ]1588, ψ Πϊσ ἢ 
ΟΠ Ιβι 185 ΠΟῪ ΘΏ]ΟΥ. ΕῸΓ 1ἴ 15 ψ6 }}] Κπονῃ δῖ, 
{1}}} εἰ,Ἰ6 ργαβθηΐ ἄδυ, τηδηκιπαὰ ἤᾶνα θ6θὴ ΘΑΓΠΟΒΕΪΥ 
Ιοηρίηρ ἔῸΓ βοίῃθ βιιοἢ ᾿πιρτονθιηθηΐ οὗ βίδίθ δηὰ 
σμδγδοίθν 88 (6 (ὐοβροὶ οἵϊδβιβ (νεγ. 28). Απά το 
{Π6Υ ΟὨΪΥ, ποῖ τ] ΘΓ νυ [Π6 ρσγοαῖ τη8488 οὗὁἨ (ἢ6 Οδῃι}ς 
Μοῦ, θυΐ να ΟΠ ΓΙ βι 85 4180, νῇο ἃΓα δΙγθδαν ρᾶγ- 
(ἈΚοΙ8 οὗἨ 106 ρεϊνιρεβ οὗ ἴῃ6 Οοβραὶ, ὄβνθῆ τ 
ΔΙΔΘΏΓΥ δδβρῖγο Δογ 118 {1} Ὁ] ϑβίηρβ, Ὑῃ θη ΟἿΓ. 
Ἀἀορίϊοη 48 ΟΟα᾽ 5 οἰ] ἀγθη 83}4}1 θ6 ρῃ δ ΠΟΚΙΥ γαοορ- 
ηἰΖοά, ὈγῚ {{Π| ἀο] νογαῆσα οὗ οὔσγ θοαϊοβ τοῦ οοῦ- 
ΤΡ. ΠΥ δ {πΠ6 ραηθγαὶ γοϑυσγθοοη." ᾿ 

81. τι οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα ; ““Ὗ}ῇ αὶ (ἢδη 58}4}} 
ΝΘ 5ΔΥ ἴ0 {6586 {Π1|ηρ58 Ὁ" ((ΟἸηπιοηΐδίοιβ ἃγα ποΐ 
αυΐία ἀργοοά οἡ {ἢ τηϑϑηϊηρ᾽ οὗὁ [ἢ 686 ψογ8. δοα)θ. 
πιοάογῃ (οπιηγχεηίδίοτβ, (Δα Ῥῃοία8 διηοηρ [Π6 δῃ- 
εἰ6η18,}) υἀεγδίδηα ΒΥ “ {Π656 (Ὠἰηρβ᾽ ([Π6 ἀοοέγίπες 
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ἦ.8ὲ πιοπιϊοηοά, {ππ8 Δ8ογι ἱηρ ἴο πρὸς (6 56η86 οὗ 
αφαϊμεί; 4. ἃ. “ΦΨιᾶΐ οἂῆ Ὁ6 ορροβοά ἴο {ἢ 686 
{18} Απά 80 Βεοζβ, ψῆο δχο δἰ πι8, “ πιαρ πἶοα 
οοποίμοῖο ἢ Βυΐ (8 Β66Π18 ἃ ΝΘΓΥ ΠαΓβἢ 1πίθιργοίδ- 
εἰοῃ, δηά 19 αηϑυρροτγίεα Ὀγ (6 οοηϊοχί. Πρὸς ταῦτα 
15 80 ἰἀἴοιῃ νῃϊοῆ οἴδη οσσυγβ ἴῃ τη6 Ὀοβῖ ψτιίοτθ, 
δηὰ 5ἰχηϊῆθβ ἐλογσιροη. ὟΟτοίιδ Δα ἀχοθ8 Δ δχϑῃ)- 
ἐν τοῦ Αγιβίορῃδηθθ. Ἐπ Ὀαϑὲ (ὐοτηπιοηίδίογβ, 
ἢ δηθθης δηΐ πιοάθγη, γα ἀργθεὰ {ῃδὲξ 11 ἤθγα 

θη ἘΗ68: ““ψῃδι ἰηΐδγοησα 8[14}} θ6 ἄγαν ἔγουι ψἢδῖ 
Πὰ8 Ὀδθη 58814.᾽ [Ι΄ (18 νον, (ἢ γγβοβίομῃ ρᾶγᾶ- 
Ρἤγαβθ8: ““ΤῈ}} τη ποΐ οὗὁἩ ἄδηρογβ, ἔογ 1ἦ οα ἢ88 
σίνοη 18 (086 αιιηάδηΐ 5ριγἰ [8] Ὁ] βϑιηρ8, 8Π4}} ἢ 
οί ἀείδηά τ᾽ 1 Οαοἀ δ ἔογ ιι8," ἄς. Τῇ ψνῇοϊα 
οὗ [18 Ἔχροβί(ίοη, ψ ἢ οἷ. 18 ΨΘΓΥ τηϑϑίουϊυ, ἀθβογνοϑ 
διϊθηίνο ρογυϑ8. 
«Τὴ Αροβί!ίθ ΠΟΥ βΒῆον8 (58γΥ8 ἘΠ βθῃπι.) ΠΟ 

1ῃ686 στοαῖ Ὀοηρθῆϊςς ψῃϊο 6 ἢᾶνα τγοοοϊνοα ἴτγοι 
αοἀ πᾶν ὕ6 Δρρ]ϊοα ὈΥ υ.β ἴο ΟἿΓ ι1868 δ! σοιηξογί.᾽" 

81. εἰ ὁ Θεὸς, ὅζο. “1 ἃ58 15 (6. ο480, αοαὰ Ὀδ6 ἔογ 
1.8, ΨῆΟ 53}}4}] (ΒΟ Θ88}} 7} Ορροβθ υ8ῷ 6 πηδᾶν ὃὈ6 
ἰσοάάθη ἄονψῃ, θὰϊ νὰ 888] ηοΐ Ὀ6 ἀεβίγογεοα." ᾿ΓῊΪ8 
Ψ}}}} τϑίδιὺ ἴο 1π]υγ168 θ᾿ ξΕΠΊΡΟΓΑΙ δηα βρ γι 8]. 

82. ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο. ΟἾΤΟ] 118 ΔΌΪΥ 
[ΓΟ 68 {{|6 σοηηθοίίοη ἴἢπ8: “Τῆ6 Αροβί[α ἢδ5 βοΐ 
ἐογτιἢ τ[Π6 Ὀοηδνοίθηςοε οὗ Οοάἀ ἰη {π6 1), νίπηο ἀθογθθβ: 
ψ Ἰοἶ, Ὠονγανογ, ὑοίηρ᾽ 85 1 ψογα πίάάδη ἰῃ Οοά, 6 
ὈτηρΒ ἔογνασγὰ ἃ ραίραδίοε δηὰ ᾿ηάυδί(4 016 »γοοῦ οὗ 
[18 ἴονθ; 88 τηυσῇ 848 ἴ0 88.Υ: “6 ψῆο0 ρᾶνα [ἢ6 
στεδίογ, 86|.4}} 6 οί ρσίνα {Π|π ἰ6886. ἤ᾽" (ΟἸΓΥΒΟϑίοπ), 
ψἢ 18 υϑυδὶ πο (48ῖ6, οὔβογνοϑ {παὶ τἢ6 ψογαβ ΔΙῸ 
βροκβη μεθ᾿ ὑπερβολῆς καὶ πολλῆς τῆς θερμότητος. ΤἼΘ 
ΘΧργθϑϑίοηϑ ἅγθ, 1ηἀ 666, ΘΧΙΓΘΠΊΟΪΥ Θηογροίϊο, δηά 
Ργοζηδηΐ νι πιδδηίηρ. 

82. οὐκ ἐφείσατο, ““ ἀἸά ποῖ βρᾶγο Ὁ ἢἷ5 ϑοη, δυΐ 

ἃ ΤΠεΓα 18 ργοαί εἰθράηοο ἰῃ (ἢἷ8 Ἔχ ργοδδίοη οὐκ ἐφεισ, νοΐ (ἢ 6 
Α1)053116 866 ΠΊ8 ἴ0 τι86 ἡ [ἢ Γείογρποα ἴο θη. 2, 12, 866 350 158. 50, 
ὃ ἃ 9. [τ 150 ὀσουγβ ἰῃ (ἢ6 (Ἰ48816 8} νυιϊίδγϑ, ἔγομπαι ννῆοῃ) Ἔχϑῇ)- 
ὈἾδ6 δῖῈ ἤεγε οἰϊδὰ Ὦγ γγοἰδἰεἶῃ 88 Ὀϊοπυβ. Ηδὶ. 5, 10. ἔπειτα ἐγὼ 
τῶν ἐμῶν οὗ φεισάμενυς τέκνων σου φείσομαι, κολλατῖνε; ΑπδΟΝ 1, 
87, 4. μηδ᾽ ἰδίων φεισαμένην τεκέων; Απὰ 8, 17,1. τίς παρὰ πόν- 
του πίστις, ὃς οὐδ᾽ ἰδίης φείσατο συντροφίης. 
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θανο 0}ῦ, δηὰ ([ὉΓ δἰδυρῃίον, ἢἰ8 οἱὐη ϑοη.᾽ ΤΠ6 
οτητηθηΐαίοῦβ (Ὠἰηἶς Πὰ 1 ἰδιοῦ 15 6 ΓΘ ἰδ  }γ ΠΡ 

ἴο θέτου. Απὰ ἴῃ {{||85 νίαν ΝΥ δἰβίθιη οἰΐθβ ϑςῆοὶ. ου 
Ριμά. ΟἸγιρ. 9, 95. - εὐφράνθη δὲ, φησὶν, ὁ Λοκρὸς 
θεασάμενος τὸν παῖδα, ὃς ἦν μὲν θετὸς αὐτοῦ, οὐ κατὰ 
φύσιν, ἐκ δὲ τῆς ἀγνοίας ἴδιος αὐτοῦ ἐνομίξετο. ΤὮΘ 
ΙΏΟΓΘ γθοθηΐ Οἤ68, Ποίνενογ, ἃ8 Κορρα δηὰ Ἐοβθημι., 
88 ἴδ ἰδίου 185 ἃ ΤΏΘΓΘ ΒΥΠΟΠΥΙΘ ἴῸΓ αὐτοῦ; 85 [ἢ 
Μαῖίί. 9. 1. 99, δ. )οἢ. ὅ, 48. δπά οἰβεανῆοσο. Αμπὰ 
{Π6Ὺ γϑιηδυῖς, τῃαὶ {π6 ἕογοο οὗ {ΠπΠ6 βϑῃςπηθηΐ {π|Γ}}8 
ποῖ ὕροῃ ἴδιος υἱὸς, Ὁ ἀροὴ υἱὸς. ὙΤΠΘΥ ἄθηγν, ἴοο, 
τπᾶῖ τΠ6γ6 18. (85 βϑοηηθ (οιππηοπίδίοῦβ ΒΌΡΡΟ56) δῆ 
Αἰ δίοη ἴο οἷν ὈοΙηρ {Π|6 ογθαῖθα ογ δ ἰορίθα βοῃ8 οὗ 
Οοά, 4ἀηα (γῖβὲ {6 οὐἱγ Ὀδροίίϊθη. 770 16 ᾿δίῖογ 
Ροβί(ίοη 1 αββδοηῖ ἢ υῖ ποῖ (0 [6 ἔογπιοσ. Τῆδ 
ἴογοθ οὗ (6 βδοηιπηθηΐ ἀο65, ἱπἀ 6664, τὰ Γη τιροη υἱὸς, 
θυῖ τ1Ππὰϊ ἔογσθ 15 ϑίγεηρίῃθηθιὶ ΡΥ {Π6 δάαϊίοη οὗ 
ἰδίου ; ἃ8 ἴῃ 116 ρᾶ988568 οἰΐει! Ὀγ δ εἰβίεϊη ἴγοηι [ἢ 8 
ΑπιΠοϊορ!αᾶ. 
' " παρέδωκεν Ἰῃς 468 (ἢ Ἰάθα οὗἉ ἀρ] νοτίηρ ὮΡ (0 
Θαίῇ. 
80. ὑπὲρ ἡμῶν. Οτο  ]Π 118 Ἰπ ογργθῖβ {Π|18: “΄ (ῸΓ ΟἿΓ 

Ὀοηοῆι." Βιιΐ 1 4180 πηϑᾶῃβ “(ὉΓ οΟὐγ δχρίδίοη," 
δηῃά, πον Πβιδηήϊ!ησ ναὶ ἸζοϑΘΏΠ. ΤΏΔΥ Β84Υ, ““1Π 
οὐἦ βίεδα." Τῆι8 Κορρα ψ6}} τεπάφγβ 10: “οϑυβἃ 
ἰοσοψωθ ποβέγο." 

Πάντων, αἰΐ, δῃηὰ ποῖ (6 εαἰαοῖ οηἶγ. “ΤῊ18 ὁχ- 
Ργοββίοη (Μτσ. δ᾽'δ4θ ἰγυ]ν τθραγκ8) ψου]α δθθη [0 
ἔκανα Ὀδθη βυδῆὶοεϊοηΐ ἴο συδιὰ τ6 ΑΡροβι]6᾽ 8 ἠοςσίγη8 
ἔγοτι ΔΠΥ πιϑοοηβίγασίίοη, ψΠ ἢ τοβρθοῖ ἴο {Π6 40530- 
Ιαΐα οἰδοϊίοη οἵ ἰηα!ν! ἀϊι4}8.᾿ 

82. πώς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται, 
Ιὴ {π686 νοσάβ 6 ἸΔΔΥῪ Οὔδοῦνο ργθαΐ ΘΏΘΓΡῪ δηά 
Βρίε. ΝῸΓ ἰ8 {Π6Γ6 ΔΠΥ περ, ψ ἢ ΚΟρΡρΡΘ δὴ 
οἴδοῦβ, ἴο ροϊῃηΐ πώς; 

 ΟὨ ἴω ἀοοίγέπε ἤδτα ἱπουϊοαίοὶ ϑεποείίρεη νγ6}} Σετηδσθ: 
“Ἐτγρο βδογβοίιπη ΟΠ γίδιϊ δδὲ νἱσαγίυτα, φυοα Ὠοεδιγὶ ἰυοο δβιιδοθρίϊ," 
Απὰ Ἀρβίη : “ 5.9 αυοᾳυς ει εα, 41 (εἸϑίι9 Ὠρβέγο 000 μᾶδδιιδ 
εδὶ, βοοὶμὶϊ, 4υδ5] ")08 δὰ μαϑϑὶ βυ τη δ. Αηὰ δε 1ΠΠιι51ςγᾶϊ68 [{π|9 ἀο06. 
(6 του) δονεγαὶ ΠαυἸςα] μΆΒΒΔΡΌΘ, 



668 ΒΟΜΑΝΒ, ΟΗΑΡ. Υ111. 

Σὺν αὐτῷ, ἱ. 6. “Βο5᾽4658 θαβίονϊηρ δ8 δοη." 
82. χαρίσεται τλᾶγ Ὁ6 ἱπίογρτείοα Ὀοίἢ οὗ βριγιἰυδΐ 

δηά ἰδ ρογαὶ ργ8. Βυΐ {Π6 οοηίοχί 8668 ἴο ροϊηΐ 
δὶ ἰἢς ἰξὲερε Του ΟΠ γγφοβίοπ δηὰά 6 ατθοκ 
Οὐοπιιιοηΐαίοῖβ δΐ πάντα ΒΌΡΡΙΥ κτήματα. [Ιἢ [ἢ]8 
86η86, ΠονονοΓ, 1 πιυδὶ θ6 ἴΔκοὴ ΨΠὮ 106 ΓΟΒέγιο- 
(Ἰοη, ὙΥΠδΙΘΥΟΣ ΠΥ Ὀδ6 ῸὉΓ ΟἿΓ τοαὶ ρσοοί, πα ἃγθ 
ςοῃδίβίθης ἢ 18 οὐ ψ]|86 δηα Ὀοηθνοίεηϊ σουῃ- 
868. 

88. τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτών Θεοῦ; ἢ 86Π- 
{ἰπθηξ ΤΔΥ 8661 δοίην δὶ πρὴς μ ἱηἰγοάμορα ; 
δῃά γοῖ ἰξ 18 δργϑοᾶδὶθ ἴο ψίδι ἢδΔ8 ὑὕδθθῃ ὑδίογε 
Βιητ64 ἴῃ {πΠ6 νογὰ καθ᾽ ἡμών. Οπδ ἱπιροτγίδηϊ 41168- 
(ἰοἢ 18,.)}0 τοΐοτε ΤὭΔΥ ἴῃ 656 ψογβ Ὀ6 βυρροβεά ἴο Ὀ6 
τηοδη 9 (ΟἸΠγγυβοβίοῃῃ δηὰ {6 αγοακ (οιμηπιρηίδίοῦβ 
ΒΆΥ {π6 ειυίδη Οἠνιδίϊαης. Μοβῖ τηοάδγῃ Οἢ 68, 88 
Οτοίϊυ8 δηὰ Κορρο, Ηχ οἡ {πὸ Οεμέϊίο μεθ. [ἢ 80, 
{86} πιιδί δαάνογὶ (ο (Π6 δοουδβαίίοῃβ Ὀγουρῇς ὈΥ [6 
Ἠδδίμθηβ ἀραϊηϑί ἐἢ6 (μι! Οἢτγιβιδη8, ψἢο ΝΕΓΟ, 
ψ6 Κηον,, ποῖ δίαπιοίε88; ἰπουρῇ [86 δοσυββΈοηϑ 
ἌΓ Οἰϊθῃ τ6Γα σδὶΠ]η1686. ΝΟΥ͂ ἴῃ [6 “ον ηιεν 
ς886 Ὑ}}} ΡΡΡΙΥ (ηὴ6 Θχροϑι(οη οὗ ατοὔυβ, {Ππδΐ ἰΐ 18 
τησδηΐ ἰο ἔογι ιν θὰ δρὰϊηβέ {Π6 δοουβαίοηβ δηὰ 
σὔδγρα8 οὗ ογπγθ8 οὗ ν ῃοἢ πον σοῦ ἱηηοςοηΐ; 4.ἅ. 
“«Απηὰ ΨΠ0 ἃγθ ἴποβα ψῇῆο 8Π.4}} δοουβεὺ ΠΥ ΘΓΘ 
λωπιμποίοηο8." ἴῃ τῆ6 ἑαέέον, (ἢ6 ΡδγδρῆγσγαθεΈ οἵ 
Κορρο: “Νοῖ Ἔδνβϑῃ ὈῪ {{||86 8βιη8 πὰ (18 (δι γα ἴῃ 
τα δοίίοη, οδη (86 σγᾶςθ οἵ ὐοὰ ὃ ἴδῃ ἴγοιῃ 
τῃση.᾽" δῆθα νοσ. 1, 2, ἃ 8.0. Αμὰά ἴῃ τυσῇ [ἢ6 βαῖη8 
ὙΔΥ ΟΥΟΙ 8 τὰ ὑμὴν μὲ Βυϊ {6 ἰδίίοσ Ἔχροβί(οη 
ΒΘΘΙ8 ἴ00 σαῃογαὶ δηα νᾶρτ6, δηἀ 181 ΟἾΠΘΓ Γαβρϑοίβ 
Ορ]δοιοΔ 016. ΤΠδ ἢγβι- θη οηδα ΟἿ 18 ἔΠ6 τηοϑί 
δρταθδθ ]6 ἴο (Π6 σοπίοχι δηα βοορθ οὗ {π6 ρδββαᾶρθ. 
τ 8Β66Π18 πιδδηΐ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο [ἢ6 σΘηΒΌΓΟΒ οδβί, ΌῪ 1ἢ8 
ον οἡ (6 ον 88 (γβιίδη8, οὐ [1.6 Βοοσθ οὗ ἰδν εν 
Δη4 ᾿ηπονδίίοη, δηά [ῖἢ6 δρδῃαοηϊηρ ἃ ταὶ σίοη 
ὙΠ ο86 νοϊδγί 88 6 ΓΘ {Π6 σποόβθῃ ρθορὶβ οὗ ὅοἁ. Τὸ 
ψοἢ (6 ΔΗΒΎΤΟΣ 18, ““ Οὐγίβέιϊαμα ἅτ ἴἢ6 σἤοβθη 
Ῥεορὶς οὗ ἀοά; ἃηὰ νῆο 81|4}}] ἄδγθ ἴο δοῦσιιβα 
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ΒυΓὮ Ὁ Ιῃ {198 νίονν, ἴ ΠΊΔῪΥ 8180 ΔΡΡΙΥ ἴο ἴπ6 
σεηΐίε ΟἈτὶδέϊαηα, ἴῃ τοϑρθοῖ ἴο {Π6ῖγ δαθγδοίηρ 
ΟἸ ΓΙ 80] ΔΏΠῪΥ 1ῃ ργοίθγεηοθ ἴο π644]51|. 

ΤἼδ ᾿πἰογγοραῖνα ἤθγα ἰηνοίνοα ἃ βίγοηρ Ὠθρ8- 
τἴοῃ, ψΠΟἢ 8. ὑϑα}} γ, 1 {116 ΟἸαββίοαὶ τγιΐογϑ, 62- 
»γοιδοά, 80 Τλιείΐδη, οἰ Ὀγ ΔΙΡΘε : τις ἡτιάσατο; 
οὐδὲ εἷς. 

88. Θεὸς ὃ δικαιών. Μδην Τηἰογργοΐθιθ, ἃ85 ΑὉριι8- 
(ἰπ6, ΤΉΠ]ογ, ΥΒΌγ, Ιοοἶκο, ει} 185, ΒΙδοκν αι, 
Ηδνγῖβ, Βονγογ, ᾿)οαάτιρσο, Ρυ]θς, Κορρε, Οτγὶθ- 
Ὀάοῖ, δηὰ Τυγποῦ, ἤθγα ρἷδοα ἃ ποΐβ οἵ 1πιθριορα- 
τἴοη, ψ ἢ! οἢ Π6Υ τ] ηΚ δά 8 ἴο {ἢ 6 Βρι:γῖ οὗἁἩὨ (Π6 86η- 
ἴθηςσθ, δηὰ 185 πὴυσῇ ἴῃ δέ. Ρα1}}᾽ 5 πᾶπηθσ, Βαϊ (Π6 
σομηηοη Ρυποίαδίίοη δἃηαὰ [Ιηϊογργοίδίίοη, {πουρἢ 
10 ΠΊΔΥ ἢδνθ [688 οἵὗἉ ογδίογι δὶ δεινότης, ἢ88 ΠΗ] ΟἿ Υ 
ἴογα οὗ Αροβίοϊιςδὶ σγαυϊΐίψ, δῃὰ γἱ᾽6] 48 ηυ6 ἃ5 
ΒΟΟά ἃ 86η856. [τ 8 πῃογθονοῦ βυρροτίοθα ὃν {ἐπα 
ΔΌΙΠΟΓΙΥ οὗὁἩ {π6 Οτοοῖς (οιημηθηίδίογβ, δηὰ 8}} {Π6 
ΘΑΥΥ πηοάθγῃ Οὔθ8, δἃπά 18 δἀορίοἢ ὈΥ ΤΑΥ]ΟΓ, 
Μδοκηῖρθί, ἀπά δίδάθ. ΤΠ6 86η86 (τ ῃὶοἢ 8 ηοΐ 
6 }] ΟΧρΡΓΟΘΒΘα ἴῃ οὐ (ὐΟμηπηοη δ᾽ Θγβ9η) ΔρΡΘᾶγβ 
ἴο Ὀς6 {π|8: “Οοά 15 {πεῖν 7υ 8118 6Γ. Ηδτγε (Ἤγυ- 
βοϑίοπι δηὰ {π6 Οτγοοῖς (οπηπιοηΐδίογβ οὔδσγ {6 [0]- 
Ιονηρ; ἱΠυβιγαιίοη: “Ἴη6 Αροϑι]ϊβ ἄοθβ ποῖ 88} 7 
Θεὸς ὁ ἀφεὶς ἁμαρτήματα, Ὀυΐ, ψῇῃὰξ 18 [ὯΓ ΠΠΟΓΘΟ, 
Θεὸς ὁ δικαίων ; ἃ8 τηοἢ 88 ἴο0 58Υ: “[οἴ ἃ ποί, 
{Π6η, ἔδασ 1ῃ6 ρογβϑθουῖοηϑ οὗ ἰῃ6 ΕΗδδίμθη; ἴοσγ 
Οοὰ 18 οἢ οὔχγ 8146, δηα ἢαιΐ, βίον ἰ ὈΥ ψῆδὶ Ης 
Πδῖῃ ἄἀοῃα ἴῸΓγ 18: ὩΟΓ {Π6 πιοοκογιθ8 οὗ [6 76. : 
ἴον Ηδβ [88 οἤοβθη ι18, ἢ85 }501ῆἔ6 4 18, Δη4 ψῇδί ἰ5 
ἴηΟΓ6, ὈΥ {πε Ὀ]οοά οἵ 15 δοη. Πο (Πδῃ ψ|}} σοη- 
ἀθιηη ι.5 1 Οοα ἄρρτονα υ8, ἰἔ ΟΠ γῖϑὶ Ὀ6 8δογιῆςοθα 
ἔου α8, δῃά, νῇῆδί 15 ἴογο, Ὀ6 οὐνγ [ηϊογσθϑϑοῦ δὲ {ἢ 
τρῆς μαπὰ οὗ αοἀ." Τν8, 1 {ΠῚ} Κ, ΓΕργαβθηΐβ (Π6 
ἴγι6 ᾿ηἰθηΐ οὗἉ {Π6 ρᾶ888 68. 

7 18 τσ ΠΥ γοιηδεϊκεα Ὁ ατοίλι8, (Παὲ {Π6Γ6 15 ἴῃ 

Ὁ ἼΤΉ5 (οὔϑεγνοβ Οἤγυβοοῖ. δη ΤΠΘορὮγ}.) εὀοῖίοο βυρροβεβ 
φῃεγὶέ. 1 ἃ Ὠοτβο- ἀθαῖοσ οἤοοδθαθθ ΠΟσβ68, ΟΣ ον ἢ 8 πῃηθοϊ;δηΐο οἰοοςθα 
ΔΩΥ τηδίετία! ῸΣ ἃ ςεγίδίῃ ρΌΓροβα, ὙὮΟ 011} 68}} ἴῃ αιεβεση 86 
οἢοϊςθ }"" 



θγὸ ΒΟΜΑΝ8, (ΠΑΡ, ΝΠ], 

ὁ Θεὸν δικαιῶν ἃ τοίογθηςα ἰο Ψ2οῦ 84, 40. καὶ αὐτὸς 
(,. 6. Οοἠ) ἡσυχίαν παρέξει, καὶ τις καταδικάσεται ; 

Ἐγκαλέσει 18 ἴον ἔγκλημα ἔξει οΥ ἐποίφει, οὗ ψῃϊσοἢ 
Ἦγαβ868 Ἰ οἰβίθι ἢ ρίνθϑ βΈεν γἃ} Ἔχϑιηρ 68; 8η6 οὯ6 οὔ 

ἐγκαλέω ἴῃ {ἢ 18 8686 ἔτοιῃη {ἢ 6 δεβιοὶ. οἡ Τπυσγά. 1, 
20. ἕνεκα πάντων τούτων ἐγκαλοῦντες κατὰ κερκυραίων. 
Τῆα ἐο]]οσίηρ ἰθγηὶ κατακρίνων, ΚΟρρα ΓΤοπιᾶγίϑ8, 15 
δἰπηοϑὲ ΒΥ ΠΟΠΥΠΊΟΙ8 ΜΠ} ἐγκ. ΤΠ 8 ἴῃ {16 ράϑθαρα οἵ 
“290. [οὔβογνα [δὶ δυπιηδοῦι8 [)28 κατακρινεῖ ; 

84. ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ, τοῦ Θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ 
ἡμῶν. [Ιηἴο {Π|6 ϑροου]δίοηβ οἵ {Π6 γθοθηΐ (ουπητηθη- 
ἰδίογβ οἡ {Π6 4688 τηρδηΐ ἰο 06 Ἔχργοϑϑθα ὃν {686 
ΡἤΓαβοβ ἰἴ 185 ποῖ ὨΘΟΟβϑΑΓΥ [ῸΓ Ππ|6 ἴο δηΐθσ. Τῆς 
ἰοΥΠ6Γ 18 ὩΠ 41 ΘΒ (ἸΟΠΔΌΪΥ δὴ Οτθηίαὶ πηϑίδρῃοῦ πηϑδηϊ 
ἴο ΟΧΡΓΘΒ88 ἀ!ρη  Υ πεχί ἰο {πᾶὶ οὗ σοά ; δῃὰ {ἢ ἰδΐ- 
ἴ6γ, ἴῆ6 ἰηϊογσοϑϑίοη ψῃϊοῇ Ψ968098 (ἈΠ γιϑὺ πᾶ κοβ8 ἰοῦ 
Ομ γϑιϊδηβ. [ἰηΐο (Π6 πιοάδ ἴῃ ννῃοἢ [ἢ18 18 ἄοῃο Κὶ 
Ὀαςοπιεβ 8 ποῖ ἴ00 Οὐχ] Οὐ} [0 ρύΥ. Υ̓ πείπογ (86 
ἰηςογοθϑϑίοῃ 18 σοη 4} τηδάθ, οΓ ψῃοίπογ 10 ὁδη 
6 ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ ἴο θ6 σοπίϊηυ ΠΥ πιδάθ, να Κῆον ποῖ: 
θυ {πὶ (ἢ6 6772εὲ οἵ 1τἢ}}9 Ἰηϊογοσβδίοη οἡ τἢ6 ρϑεῖ οὗ 
6805 (ἢ γι ἰονναγά8 (οά ἴῃ ὕες ἢ 4} οὗ {Π6 (δε [Ὁ] ἐς 
»ογρεέιιαϊΐ, ΜῈ ἸΏΔΥ δ ἀ88ιγΓοά, ἴγομῃ {{Ππ6 νογάβ οὗ οὔ 
Αροβίῖα Ὠϊπιβε!, δὅο Ηθῦτγ. 7, 25. “" βρείηρ {πδὲ ἢς 
δνοῦ ἰἱνρίῃ, ἴο πιᾶκα ᾿πίθγοθϑϑίοη ἴοσῦ 08." 8666 [86 
νΟΓβ6 ργθσθάϊῃρ, 

85. τις ἡμᾶς χαρίσει ἀπὸ τῆς ἀγακῆς τοῦ Χριστοῦ ; 
Ηδετα (88 ποῖ υηΐγϑηι θην) να ἤᾶνα ἃ Ββθηΐθηςα σοπι- 
ρΡοβϑὰ οὗ βυσῇ ρ]140]6 ἰθγπη8, (ἢδι πιοτὸ [ΠΔἢ ΟΠ 6 86η86 
ἴὯΔΥ 6 αἰπηοβί θαῦδ! ]ν ν᾿ 61] οἰ οι δὰ ἔγοιῃ ἰξ. ΕὸῸγ ἐΐ 
ΤΏΔΥ ΟἰζποΓ τη 68 “ {Π6 ἰονα (ἢ γίϑὶ Ὀθαγβ ἴἰο 0.8, ΟΥ 
“τἢς ἰΙονα ψὰ Ὀθᾶγ ἰο ἢϊηι.᾽ ΟΥ̓ (Π686 86 865 8016 
(οιηπησδηϊδίοῦβ ργοΐίογ (ἢ 6 οπρ,, δῃηά βοιγηα {ἰ οἴ 6 γ. 
[πη βυιοἢ ἃ οΆ86 ποιϊῃϊηρ θυΐ (Π6 σοηίοχί σδη ρυ!αἀ6 ι.8 
ἴῃ σῃοοβίηρ θοΐνρθη τῃθ : δηἀ βοπγηοίίη65 θνοη (ῃδὲ 
Ψ0|1 ποῖ δηδῦϊα υ8 ο ἀδίθγίπο [Π6 β6η580θ. Βδορηΐ 
Οοιημηθηϊταίοῦβ "" σΘΏΘΓΑΙΥ ρῥγοΐογ (η6 ἐαέέεν' οὗ 16 

Ὁ 80 Ἐορεῦτη. “ Νοη ἀεὶ Αροδίοϊυδ, Ουΐβ (ἢ γϑίαηι αὐδιγϑαὶ 
ΔῸ ΔΙΏΟΤΕ ΕΣΖΆ, Π0Θὴ δε, Ουΐβ πο: δροίγαϊιαί δὺ δίῃογε δρβ Ὁ γίβίιηι. 
Ῥοεδὶ ἰοΐ δς ἰδηΐα Ὀοηοῆἢεὶᾳ ἀδῦσεηι!9 οι!Πλ ΘΟηδίδπίοΣ δΙΏΔΓΟ." 
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ἴνοω 7υ981 τηδηξϊοποά. Βιυξ ἰδ ἔογίηθι, νῇῃϊος 5 
δαορίεα Ὀγ ( υγνβοβί. δῃὰ {πὰ Οσγεθκ (ουμτηοηίαδίογϑ, 
Β6618 ρΓΘίογα]6, δηἀ ᾿Ἰηἀ6ρ4 18 τεχαίγαι ὈΥ νϑῦ. 87. 
διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς. β 

8δ. θλίψις-- μάχαιρα. ΟΠινγΥδοβί., ἸΏ 8 τηδϑίουΥ 8ῃ- 
ποίδίςοη, σοῃβιήάθσϑ (ἢ6 ῃδίιγα οὗ ἰἢ686 {γἴ4|8, απὰ 
οὔβογνθϑ, (δι Ρδ] ἀο68 πο πηθηίίοη ἐΐπ {γ18]8 γι βίηρ' 
ἔγοπλ ἄνάγιοθ, διῃ! 10Π, δηα ΟΥΠΟΓ ἰγγαηπὶοδὶ ρ88- 
5Βίοη8, θυ δἀνογίβϑ (ὁ ΒΌσἢ 849 ἴᾶνα ῬοΟ Γ ἰ0 πιονο 
δνθη [ἢ6 ἤγηχοϑὲ ἡδίιγα ; δηᾶ (ἢδι ἐπΠουρῇ {Π6 ψοτάβ 
6 ἔδν, γοῖ {ΠΟῪ ἃγ6 ΘΧΟΘΘΟΙΏΡῚΥ σου ργθθηϑῖνο, ἔῸγ 
{Π6 Δροβι!6}Ἐ πέλαγος κινδύνων διατρέχει ἄπειρον" πάντα 
ἁφλώς τὰ ἐν ἀνθρώποις δεινὰ ἡμῖν ἐκφαίνων. Ηδ οοη- 
οἰυάθ8 ὈῪ τοπιδυκίηρ (πδ0 [ἢ 6 1ηΤοΓγοσϑίίοη 15 πηθδηΐ 
ἴο ὑτίηρ 1 ἔογναγα 88. δὴ τπαἀουδῖθε ἰσυῖἢ, ὅτε τὸν 
οὕτως ἀγαπηθέντα, καὶ τοσαύτης ἀπολαύσαντα προνοίας, 
οὐδὲν ἐστιν ὃ διαστῆσαι δυνήσεται. [1 15 ρ]αίη ἐμδὶ ἢΘ 
ἀϊά ποὶ γαραγὰ (Π6 βυ ϑίδηϊτινεϑ 88 ρϑιβοη  ῇο δ] Οἢ5 (88 
ἄο πηοϑί (ὐομηιηθηϊαΐοῦϑβ), διι (45 αἸὰ (ἴθ! } 18) σοῃϑὶ- 
ἀογθὰ τῃ6πὶ 88 υ86α ἴον τὴ, 1 δοσοιητμηοάαδίίζοη ἴο (ἢς 
τις, ΜἢΟἢ 88 οἴἴδθη οσοσιγγοά ἴῃ {π6 ἴΌΓΙΏΘΥ νΘΓβ68. 
Οὐ {π6 ψογάβ8 {ποιηδοῖνοα 1 18 Ὠ66 1658 [ῸὉΓ πι6 [ὸ 
ἶνν6}}1. Θλίψις, στενοχωρία, δηα διωγμὸς ἃ16 8}} πηοάϊ- 
βοδίίοη8 οὐἁ πιδεγῳ αγὶδὶπρ ἤγονι ρογβοσμέϊοη. Τἢ6 
Ιαβί 18 Ὁ. ἴἅγ {πΠ6 βίγοηροϑί θυ; Δηἃ ρογῇδρϑ τΠ6 ἔτο 
[ΌΓΙΟΓ ΟἿΘ5 ΓΟργθβϑθηΐῖ, 8ἃ8 1 Ψ6ΓΘ, ρᾶβϑδινθ, 1ηα]γοοῖ, 
δΔηἀ ργῖναῖθ ροϑγβθοιίοη ; διωγμὸς, δοίϊνα δηά ρυδ ὶς 
Ρογβθοιίοη. Τῆδ ἴγθα πθχῖ ψΟΓιἰ8 Β60Π), 88 ἢ ΨΘΙΟΘ, 
ΘΧΘΙΩρἢ Ποδίοη 5 οὗ {{π ἔογπθι ; λίμος δηα γυμνότης, 
ψὨϊοῆ ἀδηοία νηΐ οὗ {ῃ6 Ὠδοθϑβαγιθβ οὗ 16, γοΐρσ- 
τἰηρ ἰο στενοχωρία δηἀ θλίψις ; Ὧπὰ μάχαιρα, νϊςοἢ 
ἀοηῃοῖοδβ ν]οἰδηὶ ἀφαῖ, ἰο διωγμὸς. [{ΠΠυδἰτϑί!οΟἢΒ οΥ̓ἁ 
{Π6 8ι0]6ςΐ πιᾶγ θ6 ἔουιπά Ροίἢ ἴῃ δοτγιρίιγο (88 1 Οὐονγ. 
4.,11. 2 (ον. 4, 9 ὅς 10. 9. 27. 11], 28 δὲ 427.), δῃά 
δ'8ο ἴῃ {Π6 Γβοογάβ οἵ θαι ὶγ θοο  6ϑἰαβϑιῖσαὶ ἢ βέοτγυ. 

86. ὅτι ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅ. τ. ἧἡἥ. Ηδτα νὰ Βανθ 
8ῃ 1Ππδἰγαϊίοη οὗἩ (Π6 ργεσοβαϊηρ, ἀογνοά ἴγοπν δοσιρ-. 

πὶ ΤΠ 8 του π48 οπο οὗ {πὸ 5 Κοδρμεγδη Ἔχργεϑβίοῃ, “ἃ ρα ΩΓ 
ἐγοκόϊες. 1 τανε πιεῖ {ἢ (Π6 πῆδίϑρίοσ εἰβονῃεγα ἰῃ {Π6 ννγ τη ρ8 
οὗ ἐἢϊ8 εἰομδηῖ δι πος. ' 



θγῶ ἷ ἘΟΜΑΝ5, ΠΑΡ. ὙΠ]. 

ἴαγα ; δῃὰ Ὀοΐηρ ἱηίγτοδιοοὰ σψἱ καθὼς γέγραπται, 
16 σοπηθδοίοη 866 1Π}8 ἴο ὕ6 {Π|5: “νοη (Πουρἧ {{Π|6 
ψοῦγ8 ἀοβογρίϊνο οὔ ἽΠ6 δι οἵ οὐ 5 βεγνδηΐβ οἵ οἱά 
{ἰπ|6 βϑῃου ἃ ὕ6 δΔρρὶ!ςδῦϊε ο υἱ8. Βοβοηπιὶ γῆ οΓ8 
(Π6 καθεὺς γέγραπται, ““Θχρογοηυγ ά αυοα βογρίυπι 
«581. Βυΐ 118 18 ἴοο δοΪά. 
ΤῊ νοῦ ΧΟ ΪΎ σοΓΓοϑροηά ἰο, δηἃ ἃγὰ ἰδῶ 

4τοιι, 6 δορί. οὗ ΡΒ. 44, 28., ἴῃΏ ψ ἢ οἷ ράϑβαρθ, ἃ8 
ἴῃ {Π6 ργθβθηῆΐ οὔθ, {π6 βυδ]θοῖ 18 θε{6Γ ρογβεσυζοη 
ἴον γο ρίοπ᾿ β βαῖκθ. 

86. ἐλογίσθημεν, “Ὑὁὸ ἢανθ Ὀθθη τγϑοκοηοῆ, γα- 
φαγάοά, ἰγοδῖθα." ΑΒ {Π|8 δϑυεΓβ ἴο θανατούμεθα, ἰΐ 
16 ἰἀΚοη ἔογ ἐλογιδόμεθα. Πρόβατα σφαγῆς, Δη5ΝΟΓΙΠΣ 
ἰοίῃα Ηδθῦτ. ΓΙΓΙΣ ἸΝΣ, ΠΠΙΘΓΆΠῪ βρη! ῆθ8 δήθορ οὕ ἦς 
σἰαισἠξον, δἰαμἠἐον-σἤξορ, βῆθορ ρμυΐ δβιἰθ δηά ἀ68- 
εἰηφα ἔογ ἀθαῖῃ. Τῇ Ϊ8 086 οὗ [6 σαηίίνα ἀδηοιίηρ; 
αεδέϊηαέϊοη 15. 111υϑἰγαϊεαὰ ὈὉγ Βοβοηηι. ἔτου 5. 10, 
41. ΠΓΓΤΟΣ 3, δοη4 ἀδδέϊηοα 70)" ἀδαέἠι. 

87. ἀλλ᾽ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν. ΤΠ6 ἀλλ᾽ 
ΤΆΔΥ 6 τεηάετεα παν. 

Ἱπερνικῶώμεν. 1ξ ᾿88 Ὀδοη Ὀαίογα οὐβογνθ πον 
(τοαυθηι!ν οὐ Δροβίϊα 0865 νϑγῦβ σοπῃρουπαρα νῇ 
ὑπὲρ, “ ἴσἢ [88 δἰ νψανβ, ΠΟΤῈ ΟΥ 688, 8η ᾿ἰηἰθηδὶνα 
ἔοτοθ. Ὅτοῖ., βοβθηῃ)., δηά Κορρθ ΓΘΉΘ6Γ : ““ ονοῦ 
(ἐν) 411 1686 τηΐηρβ 6 ἅγ6 {Ππ|ρῆδηϊ." δὸ (ἢτγ- 
δοδϑί. “ψ͵ὶὸ ΠῚ 6486 ΠΟΘ οἵδ᾽ {γὰρ ΔΉ ΓΥ νὶςοῖο- 
τίου. ΤΠΐβ βθη86 οὗ ὁπὲρ 8 Θχθιῃρ  ῆρα ᾿γ Ὑ εἴ. 
ἔγοιῃ [,6εο 'Γδοί. νικά, καὶ μὴ ὑπερνικά---ἀλλὰ δεῖ τῇ τοῦ 
ἐχθροῦ τελείᾳ καταλύσει ἐπιμένειν. ΚΟρρο, ἴοο, εἶϊ68 
ϑοοταῖ, Η. Ἑ. 8, 21. νικᾷν καλὸν ὑπερνικᾷν ἐπίφθυνον. 
ΤΠ πηροτί οὗ {Π| ραββαρθ ἰ8: “ [ογι θὰ ὈΥ Ὠινίηα 
ἀδϑἰβίδησθ 6 ἤδνδ τηοΓ6 βισθησιῇ [ἤδη 18 γραυϊβϑιἐ6 ἰο 
ονθγοοιηθ οΟὈϑίδοϊαβ, ΘΟΠΠΊΘΓ ΘΠ ΘΠ1168 οἵ Ἔνεγὺ Κιηᾶ ; 
ὨΔΥ, ΜΘ {Π|ηΚ [Π.686 σαἰδη 168 Δη ᾿]ΟΠΟΌΓ ἴο ι18.᾽ 

87. Διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς. ΤΠ656 ψνογάϑ πηυϑὲ 
6 ᾿Ἰηἰογργοίθα ἀργοῦν ἴο [Π6 Ργθοθαϊηρ ἀπὸ τῆς 
ἀγαπῆς. Δηἀ {Π6Υ τηυϑὲ πηοδη, “ Δ᾽146 4 Ὀγ (6 βίγεηρίῃ 
οἵ Ηἴπὶ ψῖο Ὠδίῃ ἰονοά, βανοά, δηἀ ργεδβογνεὰ ιι8.᾿ 
᾿ 88. πέπεισμαι γὰρ ὅτι, ἄς. Ηρδια να πᾶνε (Π6 
88π|6 β6ῃηιπηρηΐ, Ὀὰαΐ τερδαϊθα ἴῃ οἴποὺ ἡγγνογάβ, δηὰ 
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- ἸΟΓΘ ΘΟΡΙΟΙΒΙΥ ΕΠΪαγροα οἡ πα ραί ποι αν 6χ- 
Ῥγαβϑβθά, δαίηρ' δσρίαϊηβαὰ ρϑῖ μερισμὸν, ὈῪ ἃ πηθῃίοη 
οὗ (Π6 νᾶγίουβϑ ραγίβ οὗ {Π8 ἀηινοῦβα 1ῃ ΨὨ]Οἢ ΔΗ͂ 
ῬΟΨΘΡ (0 5}ὰγ ἴἢ6 πιϊηἀ48 οΟὗἨ Πη6ἢ ΠΊΔῪ Ὁ6 ᾿πηδρὶπρα 
ἴο οχίβέ. γα δα ποῖ, ἐπεγθίογθ, ίοο δηχίοιιβὶ Υ ο 
ΡῬΓΘ88 ΠΡΟ 6δοἢ 5ϊηρία ἴθγῖῃ (ποῖ Θηαιγο, Ὸσ 1η- 
βίδηςο, ἤονν δῆ σθ]8 σὴ Ὀ6 8ρροβοάᾶ ο ἀδτγοραίοθ ἔτοπὶ 
{Π6 δ! ἢ δηα νϊγίαθ οὗὨ π|6η), υΐ γοραγὰ [ἢ6 ψογάβ 
88 8 ΘηθΠηογαίίοη οὗὨ (Π6 ραγίβϑ οὔ ἢ 6 ὑηΐνοῦβα : 4. ἀ. 
Φδισα 1 δὴ {παῖ ἰὴ 16 ψ ῆοΪΘ ὉΠίνουβΘ ἰἤογθ 18 
Ὡουρἢς (Ππαῦ σδη βαάϊιοθ τη6 ἰο ἀδβϑιΐ {Π|6 το] ρίοη οὗ 
Ομ... (Κορρο.) 

᾿ Το 16 [Ὁ Ἀρρθδγβ {πδΐ {Π6 γηοδέ ροισον μέ [Ὠϊηρ5 ἀπά 
ἰυβρρεῦν: 8ΓΘ τηρηϊοποά Μγ5ὲ : 1. Ω0 ἴδαγ οὐ ἀθδίἢ, πο 
ΟΡ6 οὗὨ 18. 2. πο δείησ ἤονθῦεῦ ρον γί, ἢο ποῖ 

δν8Π 8ηρο͵8, ποι’ ρυϊηοἰ ρα! 1168, ΠΟΥ ρόνγογβ. ΑηροΪϑ 
8Γ6 (Πα ΓΘίογα 5:ΠΡ]Υ τηθηςοηθα, ἃ5 Ὀοηρ (ἢ6 τηοβὲ 
ρονψογίι! οὗ (ἀὐοα᾽β ογεδίιγαβ : δηὰ {ἢι|8 10 18 ἢ66 4688 
ἴο ταῆηθ προη ἴδ πιοάθβ. [1{ ψὸυ]ά 6 βοᾶγοο]ν ἢ6- 
σΘΒΒΔΓΥ [0 ὨΟΙΙ͂ΓΘ, (ΘΓ ἰ{ ποΐ [ὉΓ [ἢ6 ΘΓΓΟΓΙ Οἵ βοπὶ6 
Οομπηπγοηίδίογβ,) [ἢδί ἀρχαὶ ἀῃα δυνάμεις ἀο πο ΘΧΡΓΕΒ8 
οἰδονγ ογάβιβ οὗ δῆρθ]β, 5{1}} 1688 ἀδιηοηβ (ἰΠουρῇ (ἢ6 
268 Ὀο] ον α 1ἢ βανογαὶ Κη 48 οἵ βυςἢ ; 5β66 Κορρα;) 
θυ διπιαη μοι ῦ 5, ἀρχαὶ ἀθηοίηρ (Π6 γΠΠΘΡΕ , Δηά 
δυνάμεις ἴΠ6 1ΠΓΘΤΙΟΥ ΟἸ68 ; δηα δοέ, (1 Κ6 ἐξουσία, κυ- 
ριότης, 8η4 ΟἴΠΘΓ 56}) ψοτά8,) δ δοβίγδοίβ ᾿ηβϑίθδά 
οὗ σοηοτγαίαβ  ἃ8 18 γεηδικοα Ὀγ Οτοῖ., Ψῃο τσ ῃνῪ 
ὨΛΠΏ 6 Γ8 {Π 18 ἸάἸοπὶ δηοηρ Οτθπίδ 8π|8. Τα ρΡ85- 
8866 15 {18 ΘΧρ]δίηοα Ὀγ δ͵οἰβίθϊη : ““Αηρεῖ!, Ῥυίη- 
αἰρϑίιι8, εἰ Ψιγαΐοβ, σοητηυ 561716 βου αηΐιγ, ἂς 
ἘρΠ68. 1,41. 6, 14. (οἱ. 2, 1δ. 1 Ρεί. 8, 22. 51 ἤθη 
τηδρ᾿ ϑιγαῖι5 801 π|, οἱ ργεββ: 468, οἱ προ γδίοσγ 'ρ586 σοη- 
Βρϊγαίΐοηο ἔδοϊᾶ ποβ 8 (γιβῖο ΔΌΔΌσΟσΘ σοπΑγ ΠῚ, ν6- 
τὰ πῇ οἰΐατη 8 οὐ 68 1|85, αὰς ἀϊσαηΐιν ἃ ῬΗΙ]ΟΒΟΡ ἢ 5 
οἱ Ψυ 6618, ἰπσοηβρίουξδ οἴ Π)Δ]ΟΓ65 ροϊδϑίδίθϑ οἴμπη 1118 
βλοογθηῖ." ΤΏΘΓΘ 15 ἃ ρᾶδβαρβ ΟὗἉ ΨΘΓῪ 81Π|1}8 σαδέ ἴῃ 
1 (οσγ. 8, 92. ψμὶὶ ψδιοῇ, δηά (ἢ6 ῥγαβθηΐ, 1 ψου]ά 
σοιηρϑια Πειηοϑίῃ. ἀθ (ογοηὰ δβϑοῖ. ηβ. ἐμὲ οὔτε και- 
ρὸς, οὔτε φιλανθρωπία λόγων, οὔτε ἐπαγγελιῶν μέγεθος, 

ΜΟΙ, Υ. ΦΧ 
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οὔτε ἐλπὶς, οὔτε φοβος, οὔτε χάρις, οὔτε ἄλλο οὐδὲν ἐπῆρεν 
οὐδε προηγάγετο. 

88. πέπεισμαι γὰρ Οσουγβ Θ΄ ΠΘΓΘ ἢ ΟἿἋ ΑΡοβίϊορ, 
ΔΠ4 βοπγθίϊπηιθ8 ἴῃ (6 (Ἰδββϑίςδὶ ψγιίθτβ, Οτοιίυβ 
οἰΐθ8 8η δχδιῃρ]6 ἔγοπι Ρ]αΐο, ὑἤογο, πονόνοσγ, {πῸ 
86η86 18 ποῖ 416 {{π6 8416 ; (ἢ6 ΘΧργοβϑϑίοη ἰἤθγ6 
τον ἀοποίηρ ορίπίοη, Ὀιϊξ ᾿ογΘ ρου βϑμαδίοη, (67- 
ἑαὶπέψ. 

88. οὔτε θάνατος, οὔτε ξδωὴ. Κορρα δηὰ Βοβϑημ. 
Ἰηΐογργοῖ : “«ποίδιηρ ψιδίονογ, ΑΠ1ν6 οὐ ἀ684, 1. 6. 
Ρ]δηὲ 2181]. Βυϊΐ {Π]18 18 Ἔχρ δἰ πίῃρ ΑΆΥ [86 ἴΌτοΘ 
οὔτπ6 ψογάϑ, ψῃϊοῖ ΓΑ  Π6Γ τηθϑη (88 (τοΐ. βυρρΕ683) 
“0 ἔδαγ οἵ ἀθδίῃ, ἢῸγ πορο οὗ [1ἴ6. ὙΠΟΓΕ 18 ΩΟ 
π664, ονανογ, ἢ (ἘΠ γγβοβῖ., ἴο υηἀογβίδηα οέογπαΐ 
ἀεαΐὴι, απά οἰεγηαὶ ἐδ. ει. ΡΑΓΔρἤΓΑΒ68 : ““ ποί 
Ἔνθ ἀθδίδ, νι μοἢ βαραγαίθβ ἃ]] ;9' θυ (Π|8, ἰπουρἢ 
δὰ τωύλα, 15 ἴοο ἰδηςσιξι. 

Ὑ ἀρχαὶ δῃὰ δυνάμεις Κορρε υπαάογβίδη 8 8ηρῈ}8 
ΟΥ̓ σγδδίθσ. ῬοῸΓ δηὰ ἤρῆογ δυο γ. Δηά: 30 
ΟὨΠγγβοϑί., γῆο Ἔχρίδιηβ (ἤθη οὗ ἀγοἤδηροὶθ δηὰ τΠ6 
οἴΠογ σϑἰ βϑίϊδὶ ἢ ΘΓΆΓΟ ΠΥ. Ὁ 

88. οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, "“ ὨΟΓ {πίηρβ ρτο- 
86ηΐ, ΠΟΙ {Π1|ηρ8 ἰυἰυγο." Ηφδτθ ψὸ τηυϑί βιυθδιιὰ 
πράγματα ; δὰ [Π6 σοηϊοχί ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰοδ 48 ΟὯ6 ἴο 
ΒΌΡΡΟοΒΘ ουΐέ {ΠΠηρ8. Τῆι5 Οτοί., Κορροα, δηὰ οἴ θσβ 
᾿ηογργαῖ : “Κ ποι Π6Γ ργθβϑθηΐ, ΠῸΓ Γπΐυγα 6ν1}5.᾽ 

ἘΊΩ ΠΠυϑἰγαιῖοη ΟΥἩἨ 1ῃ]6 Θοη(ἰπηδηΐ, πο τοί ἰο Βαϊ 1, 17. 4 ὅπ. 
Δ. 438. δυὰ οἰῖϊε8. Ηοῃι. 1]. χ. 889, Οἀγεδ. δ. 178. Τεγ. Αμάγ, 4, 9, 
14. ναϊεληῖ, φυΐ ᾿ῃἴοΣ 06 εἰ ἀΐὰτλ γνοϊυηΐ : δῆς, ᾿ἰδβὶ τ ΟΥ̓, τΐῃὶ 
δἀϊηιεῖ ἤεῖῶο. Ονὶά. Μεῖ. 4, 151. φυΐᾳιια ἃ πι6 σηοτία σενο! σα 
80ἷα ρμοΐεγαϑ, ὑοίγὶβ ἤθς πηογία γϑυθὶ !. Ῥγορεσγί. 1, 19. Τγα)οῖϊ οἵ 
ἔδιὶ ᾿ἰτοτα ππαρηι8 ἀθοσ. Φοδερὶι. Αηϊ. 15, 86. οὐδ᾽ ἀξιοῦντος οὐδὲ 
θανάτῳ διαθευχθῆναι. 
Τ Κορρο δῃὰ Ἐοβδημῃ. οὔβεγνε, (δὶ [ΠΟΓΘ 18 ἢ Τεῦδοη ἴ0 δι! ρροδβα 

ἔγοτῃ {Π|8 ἴῃαὶ ΑὨρεἾ8 ννουϊὰ αἰέειρὲ ἴῃ μεγνθγβίοη οὗ οὐυγ ἔδἑτἢ. 
ΤΠῃ6 Δροβῖϊθ, (ΠΟΥ 8αγ, ρυΐ ἀονῃ τῃ6 ποσὰ υἱϊῃους ΔΕ χίηρ' ΔῺΥ 
ἰάοα ἰο ἰΐ, ΟὨΪΥ 88 ἔογιηίηρ ἃ ραγὶ οὗ {π6 ὠπίσογϑο τηθδηΐ ἴο ὃς 6χ- 
μτεββεὰ. Βυϊῖ διιγοῖγ {118 ἰ8 β814 πὰ οσορὶἰδηίεγ, οἱ τηϊηὃδ γανογθη- 
ἴ6γ. ΕῸΓ ΤΏΔΥ νγὲ ποῖ βιρροθα ἴπδὶ δαά 8)Ρ]8 ννου]ὰ αἰϊειηρί 1. 
1 ννὲ Ἰπγαρίης φορά 068 ΟὨΪΥ, νγὲ ἸΏΔΥ ΘΙ ρΡΡρΟΒβ6 υνἱτἰϊ ΟΠ γβοϑῖ,, ἐπαὶ 
ἴι 6 βαϊα μεθ᾽ ὑπερβολῆς ἁπάσης, τὸ φίλτρον ὃ πρὸς τὸν Χριστὸν εἶχε; 
τα τε βονλόμενος, ἱ. Ε. 1 1ἴ ἡγε 6 ροϑϑί0]ε 0 βι ρροδα ἴἢεδτη ἴο ἀῖ-͵ 
τοιρῖ τ. , 
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809. οὔτε ὕψωμα, οὔτε βάθος. ΤὨο86 ψογάϑ ἀγα υ8ι:- 
ΑΙ] Βυρροβϑά ἰο ἀθηοίθ ἤδανθῃ δῃηὰ θαγίἑ, ΟΥὁ σδίῃοζ 
[Π6 {πρβ σοπίδὶ πο ἐπογοΐη. 80 ΤἬΘΟΡΉΥ]. τὰ ἐν 
οὐρανοῖς"---τὰ ἐν τῇ γῇ. 866 18. 7, 11. Ο]. 1, 8. ΒΡ]. 
2.10. εξ. Ἔχρίδιπβ : ““ Νοί(Πδι ΔὴΥ ογθδίιγο (ἢ δὲ 
ΔΙῸ Δῦονο 1.39 ἰῃ [Π6 841Γ, ΠὨΟΓ 800 ἢ 848 ἃῖῸ Ὀ6ΙοΟν ι18 
οριυα ἰηεγοα." Απὰ ἢ οἰΐοβ Ρίδίο ἀθ 1,ερ. 10. οὐ 
γὰρ ἀμελήδησε ποτ᾽ ὑπ᾿ αὐτῆς" οὐχ οὕτω σμικρὸς ὧν δύση 
κατὰ τὸ τῆς γῆς βάβθος, οὐδ᾽ ὑψηλὺς γενόμενος εἰς τὸν οὐρα- 
νὸν ἀναπτήση" Δῃὰ τοίοΓ5 ἴο 2 (ΟΓ. 8, 2. Ζυαϊ(ἢ 10, 8. 
18,4. Βυΐ [5 ορδ]εοίοά Ὀγ Κορρο, πὲ {π|8 βισηϊῆ- 
σΔΙΙΟη 18 ἢ! ον ρορεςαὶ, δπὰ (πδὶ ηοΐ ὕψωμα, Ὀὰΐ 
ὕψος ἰ5 {Π6 ψοτγά 50 διρ]ογεὰ ὃν [π6 δερί. “Οη (Π6 
σΟΠΙΓΆΓΥ (Δ 45 ἢ6) ὕψωμα 5 αἰ νᾶγ8 υδ6α τηοίΔρΠοτὶ- 
οδΠν οἵ ἀϊρηϊγ, οὐ (Π6 ἢοίρηῦ οὗ ρίοσυ δῃά ργοβρθ- 
ΤΥ, ὈῪ ψ ΙΟἢ (ἢ 6 τη πα 18 οἰαναῖθα. (δ66 ὅ.ἢ]. 1,6χ. 
Ψεῖ. δπὰ τοι. (οησοσά.) Ϊη {{κ6 ΔΉΠΟΥ βάθος 18 
δορὰ ἰο ἀδηοίθ τὸ τάπεινον, σϑἰδιην, δάνογϑι γ᾽ 
Τῆυβ [Π6 ψοΓαβ Μ0|1}} β' ὨΙ͂Υ ΠΟΠΟΌΓ ΔηἋ ῬΓΟΒΡΘΣΙ͂ --- 
ἸΦΏΟΙΏΣΩΥ δηἃ τΊΒΘΣῪ ; {π6 Βεῖρῇῃς οἵ ργοβροϑυιν.----Π6 
δορί οἵ δάνεγβγ. ἀπά {Π18 ἴ8, 1 [ηΐηκ, {Π6 ἰγὰθ 

86η86. Α8 ἴο Ηεσιιπηδηπ᾽ ἰηίογρτγοίβδιίοη, (ἰο νῃϊοἢ 
Κορρδ βοιηθνῇδί 1η6}1η68,} ὈΥ ψνῃ]σ ἢ (ἢ}18 18 ἰγοαίθα 
88 ἃ ῬΓΟνΘΓΌΪ4] ἐογπγαα, Κ6 {Π6 ΓΔΕ δρονγα ἱηζεγα, 
ἀδηοίίηρ αὐ, (δὲ 18 ἃ τηθῦθ 881 ἴο δνοϊὰ (6 αἱέξ- 
δου γ. 

89. κτίσις ἐ. 18 Τεηδογοα ὈΥ̓͂ ἸὭΔηΥ, ““ Π6ῆϊι6 8]18 
[658 0114 ογϑδία : ὑυΐ 1 δβϑβθηΐ ἰο Οατοί., Κορρο, δῃή 
οἶΐογβ, {πδι {ΠΟΘ ΓΘ 18 ὯὨο προοᾶ ίο ἀνοὶ! οἡ [ἢ6 Ιάθ68 οὗ 
ογοαΐίομ, Ὀὰΐ τιον δίκα 10 [ῸΓ χρῆμα οἵ πρᾶγμα, γτε5, 
ψἢδίονον δυὶϑές ἴῃ γογιπὶ πδίιγᾶ ; Ποῖ ΟὨΪΥ ἃ}] δεδ- 
δέαποες, Ὀὰΐ ανθη ψηδίανογ οδὴ ὃ6 ᾿ηδριηθα. ον 
(48 τοί. τϑιηᾶγκβ) θνθῃ ἰῃπίηρβ (πὲ ἃγθ ποί β0Ὀ- 
βίδηςο68 8Γ6 8814 ἔκτισθαι ; 85 ἴῃ δίγαοῇ 11,16. ὃς 80, 84. 
80. χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πηυϑί 6 υη- 
ἀεγβίοοά 1ῃ [6 8816 ΨΆΥ 88 χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης 
τοῦ Χριστοῦ δὶ νοΓ. 85. δΔῃά διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος αἴ ΝΟΙ. 
88. ψοτα 866 {Π6 ποίθ. ὶ 

80, τῆς ἐν Χ, Ἷ. ϑυθδδυά οὔσης, ΜΆΘΟΙ 15 ἴον δεδο- 
ΧΩ 
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μένης. ΤἼδ ἐν 185, 1κ6 [ῃ6 Ηδργ. 3, ἴογ εν, ἱ. 6. ὈῪ 
[Π6 πηοάϊδίίοη, 8Δη4 δἰοηδιμθηΐ ργοσυγοα ὈΥ [Π6 580ΓΙ- 
ἔςα οἵὗὨ 18 ἀφδίῇῃ. 

Ιη δῆβνογ (ὁ Αὔρ. ΤΙΠ]οΐβοη, ψῇο σοηΐεπ8 (ἢ δὲ 
(ἢ686 ἰαίίογ οἰδυβθ8 τηιιϑὲ Ὁ6 ᾿Ἰπ16ἀ ἰο δὲ. Δι], 1) γ. 
Ποάατγάρα 48 ψν6}} ορβογνϑά, (δ΄ θοίἢ [ἤΘΥ δηὰ {8 
Ρτγθσοθαϊηρ πηυϑὲὶ Ὀ6 ᾿πἰοηάἀ6α (ο ΔΡΡΙΥ ἴο 8}} [Δ1{πέὰ] 
ἀϊβοῖρ] 65 οὗ (Ἠ γιβί. 

(ἬΔΑΔΡ. ΙΧ. 

ΤῊΞ Αροκβίΐα Πασα δομηηδηςεβ, δηὰ ργοςθθάβ ἰο (ἢς οηὰ οὔ (π6 
111 σδαρίενγ ἴο ἰγοδῖ οὗ, ἃ οοπῃρ]εῖε! Υ πεῖν διιδ)οοῖ, νν Ὠοἢ Π88 1ξπ|}6 
ΟΥΓ πο οοηηροίίοη νυ [6 ργεοθαϊηρ ; δηὰ ἰῃογεῖοσα ἴπε86 ἴἢγθθ 
οΠαρίοσθ ἃγὰ οἰοδαὶν οὐπηηροῖίοα τοροῖθεσ. ὙΏΕΥ 4}} ἴγθαΐ οὔ ἴῃ6 
ΤΑΐΒΟΓΔΌ]6 βἴαἴϊο πὰ οοηὐσϊτίοη οὗ ἴἢ6 ψεννβϑἢ πδίΐυη, οὗὨἍ 6 οβι1868 τὸ 
ὙΠ ἢ ἰΐϊ ΠΊΔΥ Ὀδ δϑογ θεὰ, δηὰ οὗ (ἢ εηὰ ἴῃ το ῇ ἰΐ ψΜ1 δη8}}Ὺ 
τογπιϊηδῖθ. ΤΠ οσοδϑίοη δηα οδυβα νἸοἢ ργοπιρίοα (16 Αροϑίϊα ἴθ 
ταδί οἡ ἢ ΐ8 δυυῦ᾽οοϊ δθεπ8 ἰο ἤανα Ὀθθη ρατγέΐῃ, ἰθαὶ (ἢ6 Φενγϑ ττῆο 
ννοσα η"οὲ ΟΠ γι Δ 8 σοηϑί γα Ὠΐπὶ ἃ ἃ ρεβοη 111-αὐὔδοιοα ἴο ἴδ 
εννϊδἢ ηαιΐοη, δηὰ ἃ Ὀδῖγαυεν οὐ (ἢδ σε ρίοη οὗ ἰδ σουπίσ δηὰ 
Τογε δ Ποῖβ: (866 Αοίθ 21, 28.) δηὰ ρατέίϊν, παῖ ἴΠ6 δον ἰδ ΟἿ γιθ- 
[δὴ8 τ πο πηϑοῖνθβ οουὰ ποὶ ννοὶ! γοοοηςἶϊο τἴῃ6 υπὈο]ξοῦ, δηὰ οοηβ6- 
αδηΐ τοὐδοϊίοη οὗ ποεῖν σουηίγγιηθη, δη ἴ(ἢ6 σοηνεογϑίοη δηὰ ἱπίσο- 
υοτο οὗ Οδϑηί]ε8 ἰηΐο ἴῃς Μαβ81 8 8 Κἰπράοι, τυ τΠ6 ῬΓΟμ ἶδοα 

οὗἩ τς ΟἹ Τερίδιηθηΐ γεβρϑοίΐρ ἃ ὩΘῪ σονθηδηΐῖ ἴο θ6 οηἰογεὰ ἰῃῖο 
ψὶἢ (6 [ΘΓδο ἴ66, ὈῪ τηδΔη5 οὗ ἴῃ8 Μεβϑὶδῇ ; ΠΟΥ, ἱπ ρθηογαὶ, νυ ἱ ἢ 
τ οἷν ορὶ πίοη γαϑρεοίΐηρ ἴΠ6 δι ρΡΟΓΙΟΥΓ ἀἰρσην οὗὨ (Π6 ᾿Βγβο] ε8 ον 
οἰμονὺ παϊίΐοηϑ, δηὰ [ἢ6 ἔδνουγ ἰῃ ψὨϊοἢ ΠΟΥ δῖοοά ψῖἢ 16 ΑἸ- 
"ηἱργ. ὙΤΠΐδ νγδ8 αι αἱ ναγίδῃοα τὶ ἢ ἴΠ6 Ορίπίοηδ Π] ἢ} ἴΠογ 
δὰ ἱπιδιδεα ἔγουι {πεῖ Γ τἰοδοῃοτ8---ἰφ(ἤδΐ ἴἢ6 γοδίεγγ οὐὗἩἨὨ ΑὈΓΔΏΔΩΩ, 
1βδδο, δηὰ ΨΦδοοῦ, τνυου]ὰ αἰνγαγβ Ὠοϊά (ἢ Ὠιροϑὶ ρ͵δοα ἱη (ἢς εδ[}- 
τηαϊίοη οὗ ἀοά, δπηὰ {᾿ιαῖ, ΑΙ πουρἢ πον δὰ ὕδθη ρῸ ΠΥ ΟΥὗὨ ΠΙΔΗΥ 
οὔξηοοβ, αοά ννοι]ὰ μαγάοη ἴπεπι, ὈοϊΪἢ οὐ δοοουηὶ οὗ ἴῃ νἱγίυς οὗ 
(Πεὶν διηοδϑίογβ, δηὰ {πεῖν ονν ργΓοΐεδβϑίοη οὐ ἴπ6 για σε σίοη. Τὸ 
ἐΐο8ε μϑγβοῃβ, ἴθ, ἴῃς Αμοβίϊθ ββρϑοῖδιν δά άγεββαβ Ὠϊσηϑεὶ: δηά, } 
ἢ ρῥγοΐεϑδιβ ἰῃ [ἢ πιοβῖ 50] πὴ ΠΠΘΏΠΟΥ ἤονν νγ6}} αβδοιε Πα ἰβ ἴο 
ἷδ οσουπηίσγηιθη, ννῃδί ἴονα ἢ Ὀδαγθ τη θη), ννῃαΐ ρτγίοῦ πα ἔδεϊβ δἵ 1ῃ8 
τηΐβοσυ Οἱ νυ ἢ (ΠΟΥ ΔΓα τυβηΐηρ;, δηὰ ἢἰ8 ἀγάθηϊ ἀδϑεῖγε ἴο ἀνεγῖ {[Π066 
δνΐϊς, ἴο τεϊδονο {Ποῖν ὩΘΟΘβ81[168, δηἃ ρῥτοπιοῖς {ΠΕΡ ννεδσα Ὀοίῇ (δτη- 
Ῥογδὶ δηὰ ερίὶ ἰδ] (9---]---8. 10, 1 5ε4ᾳ. 11, 1. 664.)---]ἼἸ!. Ηδ ὑγο- 
οδϑάβ ἰο 8 Κε Κηον ἢΐ8 ΟΥ̓ ΟΡ᾿ηΐοι 858 ἴο {Ποῦ σοπάϊίοη ; δηὰ 
(ἰ8 Πα ἀοεβ, 18ῖ. ὈΥ δῃδνηρ ἰΠ6 πὴ ἴῃ δὶ ἴο {Π6 οἰγίαἰηΐηρ; οὗ 6] ΟἿ 
ἴῃ ἴΠ6 Κίηράοιῃ οὗὨ {πῸ Μεβϑίδῃ πεῖ 6. ὨΟΌ]6 ἀσεοθηΐ, μίση ἀϊπχηϊιγ, 

«- Ὦν. Μεδοκηϊρμῖ, ἤοννανογ, γεραγαδ [18 88 ἃ γεεπ)ρίΐοη οὗ ἃ διιὺ- 
)εεΐ δ11ρΕἾὙ τουοϊιοὰ οἡ αἱ 8, 8., δυϊ δρϑίῃ ἱηϊγοάιοοα δηὰ οσο 
ἔ}}γ δά ]εα. 



ΒΟΜΑΝϑ,. (ΠΑΡ. ΙΧ. 677 

88 ἴπε ἀεδβοεη)ι ἀδηί οὗ ΑὈΓΆΠΔΏΣ, ΠῸΣ Βογαριΐουθ Ὀδθογνδῆοα οὗ (ἢ 
ΘΧΙΈΡΩΔΙ Υὐῖο8 οὗ {π6 Μοβϑαὶς [δνν, δυρῆῃ ἀνδ]ϊθά. ((οιηρᾶσζο νϑγ. 89, 
δ 10, 8.) Ηδ (ϑϑοῃθ8 ἴμθπι (Ππαϊ Ἔν ΙῪ πίῃ ρ ἀδρεηάεα 80] εἰ 7 οὔ 
1116 ἔγθε δηὰ Ὀβηίϊρῃδηῖ ν]] οὗ σοά. Αμπὰ (ἢΐ8 ἐγ ἢ, σοη ΓΔ ΌΪΥ. 
ἴο [ῃ6 σεηΐυδ οἵ 76 8ἢ δυρυνηθηίαιίίοη, 6 1] υδἴταϊεβ ὈῪ ἜχϑιΏρ εβ 
ἀεγῖνοά ἔγοσῃ ἴῃς ΟΙά Ταβιδεηεηῖ; (9, 6---1 8.) ἀπὰ ἴῃ δρρ]γίηρ, (Πδθ8 
ἐβρϑοῖδ!ν ἴἰοὸ ἴπΠ6 υηραϊϊενίηρ; 5ενγ8, ἢ6 νυἱμαϊςδῖοθ (ῃ6 1υ,8ι156 δηὰ 
εαυΐϊγ οὗ αοά ἔτοπι ἴπε ἀουδῖ5 δηὰ ΒΕΓ 168 ἢ  τηΐρῃς ὃ6 ταϊθοὰ 
δρδίηβί (δ ἀοοί ΣΙ ; δηά δ 1} δοννβ ἴπδι {Π686 ονὶ]8 δὰ ὈδΙΆ] 6 ἢ 
ἴδετα Ὀγ {Ποὶγ ον ἔδυ], μανὶπρ᾽ δγίϑθη ἔγοται {με ῖν ὑσὶ 6, ἰπαμοσ ἰγ, 
δηα υπηθε]ϊοῖ, (νογ, 19, 1[0--Φ1.) ΕἸΠΔΙγ, ἢ ἤθε ἴπὸ Ολγέβέξαπς 
τὶ [Π6 τοβεοίίοη (παῖ {Π|6Γ6 18 ὄνθῆ οἱ ἴῃδϊ {ἰπ|6 ἃ ηοΐ ἱποοῃϑίογ- 
8Δ0]6 πυπ)ΌεΓ οὗ ὕεια ὙΠῸ ἃΓὰ ρμίοιιϑ ὑνογβῃρρεγβ οὗ (Π6 Μεβδβίδῃ. (11, 
1-56.ὺ) φ2αἱν, ΒΥ ποϊάϊηρ οὐκ ἴ[Π6 ἤορε δηὰ Ὄχρεοίδίίοη, “ ἰῃαϊ 
{Πογὰ ψ}}}} θ6 ἃ (ἰπ)6 ἴῃ νν ἢ ἢ [Π6 Γαι)δἰ Πογ, ΔΙ ΠΟῸρ ἢ 88 γεῖ πθ6- 
Ἰονίη, ὨΔΥ, Ἔνθ ἢ νυ οἷ8 Ψ6ν 18} Ὠδιίοη, δἢδ}} δι ῦσγαος τῃ 6 ΓΟ] - 
Εἰοη οὗ Ψεϑι8, 85 Μεβεβίδῃ, (11, 6--82.) ᾿ 

ΑΙ! τπε86 δ0)εοῖθ ᾿ ἰγϑαῖβ οὔ, νυ ϊτ {Π6 νίενν οὗὨ Βα ] ΟΌΒΙΥ δαί ἰηρ; 
ἔοττ ἰο ἴΠ6 Οδηϊ]α ΟὨγἰϑεΐδη9, νο Ὀοδϑιθα {Πϑη βοῖνοβ αῦονο {Ππ6 
δοννβ οὨ 186 δ μευ ον οἵ {Πεὲγ δἰθοιΐο, τ}|6 0}}γ δηᾷ ἰη)υϑιῖοα παν 
ΕΓ ΖΌΪ(Υ οὗ, δηά ἴΠ6 ἱηρταί τάς {ΠΕΥ ν᾽ ποοὰ ἴοννανβ αοα, (11], 
17-.22.) Αμπάὰ βηδίϊν, μ6 υἱά8 4}} ΟΠ βιϊδηδ δ μηῖγα [86 Ἰηϑογι δ 0 ]6 
ἀερίϊι οὗ ἴπ6 Ὠινίηε ννϊδάοῃχ δηὴ βοοάηρββ. (]1---38--86.) 
ΤῊ ροιίοη οὗ πε ΕΡρΙ9116, οὗ ἢ] (ἢ6 δῦονα 8 ἃ Θυ ΠἸΙΏΊΔΓΥ, [188 

θδθῃ, ποί νυἱτπουΐϊ γοβδϑοη, γοηκοὰ διηοηρ ἴπ6 αἰ ΠΟ] ἴῃ ἴΠ6 ϑαογοὰ 
ψοϊυμηθ. Α οοπϑίἠθγϑθϊα ρμοτγίϊοη οὗἁἨ ἐμ ἷ58 αἰ ΠΟΥ, Ὠονσονοσ, νν ἢ} ἀ 8- 
ΔΡΡΘδΡ οἱ γεβεοιίηρ ἴπαὶ {πΠ6 Αροβί!α ἰβ ἀϊβρυϊΐηρ νυ οοηοεϊιοί, 
Ῥιου(, Ὠγροοτἰοα!, ἀηὰ νου] ]γ-"ϊ 64 ρουβοηβ, ννἢῸ οἰαἰπγοὰ ἀΐρ"- 
ἈΪγ, Ὠοῖϊ δοοογάϊηρ ἴο νίγίυα, Ὀυΐ δΔοοογαϊηρ ἴο ἴῃ6 οὐὔβϑογνδῆςα οὗ 
ναί Ἔδχίβγηδὶ σογεπηοηΐθ, ἢ 5 με, ἴπ6η, {Π 6 Αροβῖΐα ννᾷβ οὐ] οὐ 
ἴυ αν γϑοοι 86 ἴο οἴδοῦ τηθῖ μοῦ 5 οἵ ἀθα] !ρ ἴ[ἤΔη 1 Πα παὰ ἴἰο ἐο 
ἢ (ΓΌΪΥ Ρίουβ δηᾶὰ νγ}]}}- τη θϑηϊηρ Ραγδοηδ, ἀθαρὶν οοηβοΐοι8 οὗ 
1Πδῖγ Οὐ τεδκηθ88, δη (Ππογαίογα δο]ϊοϊίουβ οὗ ὈὨἰνίηθ ργᾶος δηά 
ἔανοιγ; ἰῇ το ἢ οδ86 6 τψόουἹαὰ ἀοιυ [1685 ἤανο (Κα οσοδβίοη ἴο 
ΠΥ δηά δοουγαίεϊν τγεαΐῖ οἡ {Π6 τηδί πο 8. νοῦ αοα τδῪ δ δι1}0- 
Ροβεὰ ἴο 1156 ἰη σοηΐεγγίηρ ὑ]θεβϑίημθ, ΟΥ ἴὼ ἰηΠΙοΓΙρ ρα ΒΠ πο Ή(8, 
ΠσΟὨβἰϑίθ ΠΥ ὈοΓΝ τυῖ (ἢ 8. ονντὶ 7υ8[)66 δηὰ εαυγ, πὰ νυ ἱ1}} τῆς ἔγθα 
Ψ1}} Οὗ τηθη, δηὰ ἴῃς ἄσργθα οὗ ἴδια ἔμεν ἱποῦγ. (Κορμε.) 

Ου ἴἰπε μἴδη οὗ (ἢϊ8 ομαρίεν ἴῃ γεν τηᾶν, νυ ἢ δάἀνδηίΐίαρε, οοη- 
δ} (Π6 νγο!]ουηἀεοα οὐδογναίοηϑ οὗ Ογοῦιιϑ, ννῇο Θοπο] 68 Ὦγ 
μοϊηίέηρ; ουϊ οπ6 δϑρβοΐαὶ οδυβ86 οὗ 1ἢ6 ΟὈβου Γ  ΠΘΓΘ 80 }0ι.51]γ οοιω- 
Ρ]αϊποὰ οὖ; Ὡδγηϑὶγ, “Ἢ αυΐδ τη ἶΓὶ8 τη 8 ξαυλπη 86 γε θἢ8 «Ψυ 618 
εἰ ροητθι8, ΔῃγΑγ18 ἀι1οἷα, ἀυ]οἰ Ὀ8 Δηλαγὰ πλβοοῖῦ ; οἵ 80 ἢΪ8 δὲ 118, 
αὖ {1118 δά πεδοὸ ἱῃορδβογνδίοβ ἔδοϊϊ ᾿ραηβ1{0.8, ἃ 8έ6 06 διηδί 0108 ἱΩ 6 ΓΘ 
φυλαὶ ἀΐσοιθ." Νῶὼοῖ δου! ὰ ἴπ6 βδιυάδηΐ οπιϊξ το οοηϑυϊὶ ΓΙ ΓΌΥ ἴῃ 
Ιος., δῃὰ {π6 Ἔσο ]θηὶ ἢ ει ἀπά Ζἰἰιδιταϊϊοη, ρτεβχοα Ὀγ Ὦτγ. Μίδοκ- 
πἰρσῶς το δδοὶν οὗ ἴπεβϑα ομβαρίειβ, νν ἢ! ς ἢ, ἴῃ σοσιμοι Ἡ1Γ ἢ 8 Οἵα 
Θεέ, ΘΓΆ] ᾿ἰΠ δεν! ἢ 8, τοσίϊ 8 οδγεῖα! ρογυβαὶ, δῃὰ αἷδὸ {Π6 ΑΠδΙγϑ 8 
οὗ Ατιαϊηΐυ8, δηὰ Ερίβοορῖι8. ϑοβοεῖίρ., ἴοο, Ὧ88 »ιἴνβη 8η δχοε]- 
θη [πιγοἀιοίίου ἴο [8 ΟΠδρίθγ,. 1 Οἢ. (88 {Ππ6 ΤΟΥ Ϊς ΤΊΔῪ ὁ β5:1 Ὁ]. 
ὕὈ6 ἰῃ (ἢ παπᾶ οὗἉ ἔδνν ΟΥ̓́ΤΩΥ ΓΈ 8678) ἴ 8}}8]1 βυ ]οΐῃ : 
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“6 Αροδῖθ ποῖα διζοβ τοἰτὰ {δὰ σ6ιν ἢ ΟΝ γδιίδων. ἘῸΣ δὲ 
(8δι ὕπτὴε (Π6 δεννίδα δίαϊα νγδϑ ἴδεϊ ἰοπάϊηρ ἴο τυΐη, απὰ αοὰ τἰρκῆξ 
βοότωα ἴο αν ἔόγεβκαεη ἢΐ5 ρεορίε, δηὰ ἴο πανὰ ἱδκδῃ οἰ ΓΒ (Πϑιηοῖῃ, 
86 ΟἸ γί δ: 188, ἔγομα 4}} Ὠδ(1ΟῊΒ 86 ἢΐβ Ῥθορ!β, τυλίο ἰηάἀδοά νου] δρ- 
ῬΘΔΣ Ἔχ βου ΐπασυ, δηὰ ἀοὐ, γγ8ο πδή τϑά6 80 ἤγιβ ἃ σονεβδῃῖί τυῖ τὰ 
8ε δεν, ἰρῆῖ Ὀ6 δοουϑδοὰ οὗ ἱῃοοηῃδίδῃουγ. [1 τηιϑῖ, (Ποτείοζο, 
ἐδρέοδγ Ὀ6 ὈΟΓΏΘ ἴῃ τηἰπά, ἴπδὶ Ὦεγα ἴΠ6 Αροδῖϊδ 8 ποῖ δρϑδϊκϊτρς 
οἵ {6 εἰροίΐοη οὗ ἱπαϊσϊμαΐε ἴο εἰεγπαί εαἰυαίίοπ, Ὀυὶ οὗ {Π6 εἰδεέίον 
ὦ υδοῖο παϊίοπ, ΟΥ παίϊέοπε," ἴο Ὀ6 (Π6 φΡεορία οὗ ἀοὐ. ἘῸϊ οἿς π8- 
ἐἰοη 6 Ὀεΐηρ; {86 ΡΘΟρΙΘ οὗ ασάὰ πενὸν ἰπάετο (ἢ ἱπάϊοϊθκαίε οὗ δΔηο- 
{δεν ἴγουῃ Ὀοΐηρ; οΘοηνεγίδα ἰο ἴ86 ΟἿθ συ αοὰ, δῃά αδζἴιαίϊηϊωρ; δαὶ"- 
γα! οη. 
“Τὸ τοῦουα, (Ποη, τ ΐἷ8 ΒΟΓΌΡΙς, [6 ΑΡρΟβί]6 το ΓΒ ὈρΟΏ 8 βορϑ- 

Ταΐθ ἰγοδίπηεηϊ οἵ (8 δυ]εοῖ, οὗ ἩΒΣΟἢ ἴΠ6 10] οννρ; ἂῦὸ ἴπ6 οοῃ- 
ἴθ : 

- 441, ἍἍ7ὲ αν ἃ ργϑοοοομραίίο, ἡ ΟἾ, τγὰδ ὨΘΟΘΒΘΘΓΥ͂, ἰδϑῖ ΔΩΥ͂ ΟὯΘ 
δου {πΐηκ, ἔσομαι ἷβ μανίηρ ἀραηάοησα {πεὶγ γεϊ σίου, {μι οετίαΐ 
τὐΐηρβ τε γο δαὶ δραϊηδὶ ἴδια ἴγοπ δ Ποβί!α [δοϊηρ.. (9, 1---8. γὸ- 
ρΡοδϊαὰ ἴῃ 10, 1--2.) 2. Ηδ βου τπδῖ αοα παὰ αἰοῆο, οὗἉ Ὠΐ5 
Ῥἴεαβυγε, οἰόβεῃ Φαοοῦ, Γαῖμετ (ἤδη Ἐδϑαιυ ; δηὰ {παὶ (πεγεΐοσε 86 
Ἰδγε 165 Ὠδὰ ηοῖ ὃν παέωγε ΒΏΥ δυρουοσγ, (9, 4--588.) 3. Τίιαῖ 
[ἢ 5 ̓ν τηϊιδῖ δι διΐτ ἴο (6 Ὠϊνίης ἀϊθρεοηδαιίου ; οἴμογνγίδβε, Βουρ ἢ 
(ΠΟΥ ἀγὰ ἴα ρϑεορὶὲ οὗ αοά, (ΠΟΥ͂ Μ|} ποῖ ὃὈὲ δανθὰ. (10, 8---5.) 
4. Τυδι (πον Πδὰ δἰνναγα Ὀδθεη αἀἰδουεάίεηι. (ν. 16---Φ}1.) δ. ΤὭεΓο- 
ἔοτε αοὐ ᾿υ ΔῈ} τεὐεοϊεὰ (ἢθηι, ἰΒουρῆ ἢ6 τεβεγνοὰ ἴο ἢἰηϑεϊ δοηιδ. 
(1, 1--82.) 6. Αἰἴτοῦ τυ ἢ (ἢ Αροϑίϊα υἱΐοτθ δὴ ὀχοϊατηδίίοη οὗ 
ΜΟΠΔοΓ, δηὰ ργαΐδοβ αοὰ ἰη [εἷ8 ψου Κβ. (νγ. 88---86.) 

“« ἴῃ οἢ. 1], 11-24. 15 ἰηἰτοσιιοοα δὴ δασηοηϊτίοη ἴο {πὸ (ες 
Ἄοοητοσίβ, ἢοΐ ἴο ΒΕΒΈΓ {ΠΠ|6} γεοθρίίοη ἱπίο ἴπ6 Ὀὶνίπϑ ἴάνουΣ, ἰο ρυ᾽ 
{ποτὰ ὑρ, δηὰ ᾿Ιεδα [πεπὶ ἰο περΐοοί {π6 νυ} }] οὗ Θοα."" 

Τῆς δοῦρε οὗἁ πε ομδρίον, 89 δῦονε ἀείδει, 18 ϑυρρογίεα ΒΥ 6 
ΔΌΚΠΟΥν οὗ ΟΠγγβοβίοιῃ δηά {ἴπ6 Ογεεῖς (υϊηπηοδίβίοσα, 

ΨΈΒΒΕ 1--ὅ. Τῆ6 Αροβίῖία ἤθγθ, ἰῇ ογάοσγ ἴο σϑ- 
ΤΏΟΡΘ 8}} βυβρίοίοη οὗὨ ΔΏΥ δαίτθα βοσῆθ ἰοναγάβ {6 
7268, πηοϑὲ 80] 6 ΠΊΪΥ ἄνοῦβ (ἢδὶ ἢ6 ἴδεϊβ (Π6 στηοκὶ 
δοιιῖ6 ΒΟΓΓΟΥ͂ ἃ8 ΟὗΘΠ ἃ5 ἢ6 τεῆθοίβ οἡ ἢ18 σουηίτγυ- 
τηθῃ, ἴῃ 6 Ρθορὶθ οῇ ΨΏΟΙΩ 80 ΤΏΔηΥ ὈΘηΘΗΐβ δὰ Ὀδθη 
Βεδρϑά ΒΥ {Π6 ΑἸπρῃΐγ, πον Θχοϊα θα ἔγομι ρᾶγί- 
οἱραίίοῃ τῇ {μ6 Κίηράοπι οὗ {6 Μεββϑίδῃ. (Κορρο) 

1. ἀληθείαν λέγω ἐν Χριστώ--- Πνεύματι ἁγίῳ. 1 ἀβϑεηξ 
το Κορροε, {μὲ {Π18 18 ἃ ἔογπιυ]α )υγαπάϊ, Θαυϊναϊοπέ 

Ἐ ΤΗΪΒ ἰδ δοκηονϊεάροα ὄνεη ΟΥ̓ ϑοΙηθ ΟδἸνἰ ηἰοῖβ, αρὰ, διωοηρ; 
οἴδιετθ, Ὁ τ, Μαδοκηίρμι. Ηβθ [88 “" ἱπιογργεϊθα (ἢ)6 Ξ8ὺ8} 806 Ρβϑ- 
δαρε5 Ὑῃϊοῖν ρίοιιδ πὰ Ἰεαγηθὰ σθη μάνα υηἀεγβίοοά οὗ {Ππ6 εἰδοξίον 
απά τεργοδαίϊοη οΥ ἐπαϊυϊ μαὶς οὗ ἴῃς εἰδοίϊοη οὗὨἨ παιΐοῃβ (ο θὲ {δε 
φεορῖς οὗ σοᾶ, δηὰ ἴο δ )οῦ ἰδε- δὐνδηίαρε οὗ δῇ Ὄχίθγηδὶ Ὑανο. 
Ἰαϊίου." 
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ίο {6 Ηφδς. ΓΤ ΓΤ 3, ““1Ἢο βσοαγ ὃν Φοῃβονδῆ." Τὰ 
1: 18 ΔρΡρ]16α Ὀγ ([Π6 ΑΡροϑβι16 ἰο (ῃγιβέ νεσὺ ἔγθαῦθηί]Υ ; 
88 1η 923 (ογ. 1, 28. 11, 10. Ερῃ. 4,17. 1 Τίη. ὅ, 21. 
[0 15 Ψ6}} τεηαγκϑά, ἴοο, ὑγ Κορρο, {παι {π6 Αροβιί!8 
ΡΌΓΡΟΒΕΙΥ πᾶ κε υ86 οὗ {Π6 5ἰπηΐαγ ἔόγγηι]α οὐ ψεύδο- 
μαι δεν ἀληθείαν λέγω. Απά ἢ τεΐοτϑ ἰο 1 Τίπι. 9, 
7. Φοἢ. 19, 25. 2 (οτ. 11, 81. Α 5:1}1}}18Γ ρδβϑᾶζα, 
ἴοο, 18 οἱ64 ὈγΥ εῖϑ. ἴτοιι 1, γ58188 : ἀλλὰ ψεύδεται, 
καὶ οὐκ ἀληθῆ λέγει. δυο τορϑι 0ῃ8 ἀἰνναγβ πον 
1Π6 ϑαγῃθβίῃθββ οὐ [πΠ6 βρϑδΐοσ. 

ἴη (Π6 8816 5686 ἐν ΟσσιΓ8 ἰη Μαίί. ὅ, 84. Αροο. 
6. Ἐρῃ. 4, 17. 18. 6, 8. δῃᾷ οἰβθν]ογα. 

1, σγυπμαρτυρυτης μοι τῆς συνειδήσεως μου, “ΤΩΥ 
σοηϑοίθησα Ὀθαγίηρ ψηη688 ΜΙ ([. 6. 0) τη6, ἰῃ8ι 1 
ΒρΘδΚ [ἢ γι }.᾽ Οἱ {Π6 ἰηϊογρτγοίαίίοη οὗ {116 [ο]- 
ἰονίηρ ψογάβ8 ἐν πνεύματι ἁγίῳ {π6 (ὐπιπηοηίδίοῦβ ἃΓῸ 
ποῖ δρτοοά. Τἢθορηγδοῖ δπα (Ἰἰ ουπιθηϊ 5 {Π1η]ς 
(δῦ [Π6 ΑΡροβίϊα ἀρρεβὶβ ἰο ἰἤγθε ψὶςΠ68868, ΟἨ γι ϑῦ, 
ἢϊ8 ΟἼΤΏ σΟΠΒοΙΘηςΘ, δηά (ἢ Ηοὶν ϑδριγι. Τηροάογοῖ 
ΒΘΘΙΏ8 [0 ΓΘΟΟΡΏΙΖΘ δι ἔϊσο, (ἢ γδί δπὰ ἢΐ8 608- 
86Ί6ης6, ΠσΟΠ]ο]η664 ψι (Π6 Ηοὶγ ϑριτῖ. Απὰ 1τ}18 
Το μά ροθααν, (νοι 18. αἰϑὸ δἀορίεαἂ ὈγῪ Κορρο) 
αἰοβεὶγ δρργοδοῖθβ ἴο (αὶ οὗ Τ. Αφυϊη., Β6Ζα, 
Ἐδβίϊι8, δηά Οτοίϊυβ, ψῆο ίακα ἐν ἔον διὰ, Ἔχρίδιη- 
ἵηρ, μπάον ἐδ σμάαηοο οΓ ἐδε Ἡοίν δριγιί, (δὰ 
ποῖ Κα {π6 οοῃβοίθησα οἵ {6 Ἠρδίμθη, δοουβιης 
ΟΥ αἶβ6 δχουβϑίηρ ἢϊπ),) ψἤοβα οἷοθ δηα ργοιορϑίνα 
᾿ι 18 ἴο σγϑαΐθ δηἀ ργδϑβοῦνα ρΡυγΥ οἵ ποαγί, δηὰ ψῇο 
15 841ἃ (ο “Κηον (ἢ6 β6ογοίβ οἵ {π6 ἢδαγίὶ." ὅδ Δοίϑ 
ὅ, 28. Απά {818 β8δϑιηβ, ὕροὴ {6 ψθοῖς, ἰπ6 Ὀαϑί 
ἔουηάἀεά ἱἰηϊεγργοίδεοη. Α8 ἴο ἰδδί Ἀρμοα ὈΥ 
Νοαββοῖί, Κορρο, δῃηὰ Εοβϑηπι., Ψῇῆο ἴδκα (Π6 πν. γ. 
ἔον Οοά, δῃὰ ρυΐ [86 ψνογάβ συμμαρτυρούσης μοι τῆς 

ἘΞ Απά 80 ϑδνοσγαὶ τηοάθγῃ Οομπμηρηίδίοι ; 89 Τοϊείυβ, Μεπο- 
οἰιι5, ΟΥο 8, Ηδηνηοηὰ, Μίδοκηϊρῃξ, αηὰ Αμηβιοη. ΟἸεσβ, ἃβ 
Οτεβυδοῖ,, ἰοΐῃ ἐν πν. ψ1} οὐ ψευδ., 845 ἐν Χ. 6 ΜῊ ἀλ. λεγ., 1 Β 
(58 β6η8ε : “1 ϑροδὶς [86 (τυ, 88 ἃ Ὁ γἰδίίδη, 1 ἀο ποῖ }ϊ6, θείῃ 
ἰηδασηςσοά ὃγ {ἰἸ6 Ηοἷγ ϑρίγῖϊ ; ΠΙΥ͂ οΟηϑβοίεμοα ϑδηποίίοη 58 της 'π (ἢὶβ 
ἀεοϊαγδίίοη."" ΟἸΠοΓ8 Ἰοΐη ἐν πν. ἢ συνειδ. μον, (ἢ 8 : ““Πιγ ΠΟἢ- 
8οίδῃσα ρονυοι δ Ὀγ ἴῃ6 Ηο]γ ϑρί τι," : 
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συνειδήσεαίς μου ἴῃ ἃ ῬΑΓΘΏΓ 6815, ΓΟΠΘΓΙρ ἐν πνεύ- 
ματι ““Ρ6γ βαποίυηι δρι γι η1,᾽ 1. 6. Π)ΘυΠ ; 80 8ἃ8 ἴο 
ΠοΥΓΘβροηά ἰο ἴῃ 6 ργβοβάϊηρ ““ρεγ (ΟἨγβίαπι ;" 1 18 
Ἰ4 016 ἴο βίγοηρ οὈ]δοίϊοηβΒ. [παθοα, {18 τηΔΠΠΟΣ οὗ 
ψτιτηρ᾿ ἰ5 ααΠ6 ἀηἾ Κα {6 βίγ6 οὗουν Αροβίῖο; δηά, 
νι αΐ 18 ΤΊΟΓΟ, 11 8 δραϊηδέ ἢ18 ουϑίοπι ἴο 0.86 π». ἀγ.-. 
Ϊἴη [ἢ 6.86 η86 οὗ Θεὸς. 
τ. Μδοκηϊγῆς ψ6}} οὔβϑγνθβ, (Ππδὲ {Π18 Ὀϑίηρ δῇ 

ἜΡΡεα, (ο ΟΠ γιϑὲ ἀπά ἴο {π6 Ηοὶγ ϑρίγιί, 858 Κπονηρ; 
(ῃ6 Αροβι}6᾽8 ποαγί, Ὁ 18. οὗ ἴπ6 παίῃσγε οὗ δὴ οδίῃ. 
Αηά 1 τᾶν ΡῈ δάάβά, {παΐ {18 ν1}} βυΡΡΙΥ υ8 ψ ἢ 
[8}} δυϊπογιγ ἔογ [μ6 ἀ86 οὗ οΔι}}8. 

, ὅτι λύπη μοι ἐστὶ μεγάλη -- μοῦ, ““τῃαἰ ΠΥ στίεῦ 
18 στοαῖ, δηά (πδὶ ᾿ποδθϑϑδηΐ δηρυ δῇ 8118 ΤΥ Ὠσϑγι. 
Το Αροβιῖα ἀοθβθ ποῖ (6}}] ἃ8 τοὴν." ““ Αγιῆς- 
οἰοϑβὲ,᾽ βὰγ8 ατοίυ8. Βυΐ (6 ΘρΙ [Ποῖ 18 τοΓα δρρ]!- 
ΟΆ0]6 ἰο 8 ον οὔ ἰς181|.0 [{ ἢ4598 Ὀδοη, νὴ τῷἢ ἕαδε 
ΏΟΓΟ Ἰυδριμοηΐς δηα ἰδϑβίθ, βου υθα Ὀγ Κορρο, Ἀο- 
ΒΘΠΠΉ0}]6γ, δηά Μδοκηϊρίί, ἴο τη6 τηρηΐδ] δριδιίοη 
ὙΠ ΠΊΟἢ οσοδϑίοηοα {ῃ6 γεοροέϊέϊοη ΟὈΒΟγνδ 6 [ἢ {Πὲ8 
βοῃίθῃςθ, δηά ψὨ]οἢ 15 αϑιι8] ἰη σγιθῖ, 7Ογ. δηά 8}} {ἢ 6 
βίτοηρ; δβδοιί[οῇβ οἵ [Π6 τηϊηά. ΥὙϑῖ [16 σδι.56 δθθῖηδβ 
ΟΡΒοῦγοὶν Λἐπέορα αἱ ἴῃ τῇς ψογάβ ὑπὲρ τών ἀδελφῶν μου. 

8. ηὐχόμην γὰρ αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χρισ- 
τοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μοῦ. ΤΠοΓα ἃΓ6 δ ρᾶ888 
Ομ ψ ῃοἢ ἃ ργοδίογ ὑδγοιυ οὐ ορί ἢ 8 ἢδ5 θ6ϑῃ ἢ8- 
Ζατα θα {Πδη (6 ργεϑθηί. 1ῆ686 ΠῈΔῪ Ὀ6 866η ἀθ.- 
1Δ116 4 ἴῃ ῬοΙο᾽5 ϑυῃορ., δηὰ δϑρϑοΐδὶ γ Ὑ οἱ 5 Ουγῷ, 
ποί οπϊ την Μι. δ θ᾽ 5 βιυ:ΠΠ ΠΠΆΓΥ. [{ 18 ᾿ππ|ρΡΟ5510]6 
ἴῸΓ τὴἊρΒ ἴο γονίοῦν οἠδ6 [4] οὗἁ (ἰδ ; ὨΘΙΊΠΟΙ 15. ἰΐ 
ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ ; 8ϊῆὴ0.6 (Π6Γ6 δῖ θυ ὕνο ΟΥ [(ἢγβθ δαί 
οἰαῖτι ΔΠΥ͂ ΘΒρΡ6 6181] ῃποίῖςα, ἔγο ὄνϑη δοηιδίαποθ ἴο 
ἀγα. Τῆδ β6η86 οὗ [Π6 ραβϑᾶρβ ον: θη} ΓΒ οἡ 
1Π86 νογάβ ηὐχόμην δΔῃηὰ ἀνάθεμα, Δῃα εδροοία! ἢν 186 
ονπιορ. ΝΟΙ 18 [Π6 ᾿Ἰπἰτοἀποίογυ ραγίο]θ γὰρ ἰο ΒΘ 
Ῥαβϑβθάἀ ονϑῦ (88 18 ἄοῃα ὈΥῪ Κορρα δῃά οἱϊιϑχβϑ) 85 ἃ 

ἘΤΕ [8 ρἰαΐη [πὶ δ ΤθδΉ8, ““ αὐ ἐλ ἐεατ[ιϊ εἰἐ καίτοι ὁ ἐδ “ουὶελ 
Ῥεορίε, {νεῖν γεὐθοιίοη οὗἉ 6518 88 (ἢε Μεβϑίδι, δῃὰ {Ἰιεΐγ οοηβϑεᾳυθηῖ 
Θχο]υδίοῃ ἔγοιι ϑαϊναίίοη (μγουρἢ μία," 
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ΤΏΘΓΘ ρϑγίοΐο οὗ ἰγαηϑι(ίοη. Εἰ βθθηβ ἰο πὲ ἰο δᾶνα 
(π6 τεφυθηῖ 86η86 οἵ δχεηιρίὶ σταίά; 4. ἃ. “41 ἀ0 
ἔδεὶ Ἂχίγεπιθ ραϊῃ ἔου τὴν Ὀγοίῃγθη ; 209.» (ἰῃβέδη 66) 
εὐχόμην, ὃς. [ἢ σοπβιἀοτίηρ ηὐχόμην ἴξ 15 οὗἨἁ 1π|- 
Ρογίδῃοα (ο δἰἰθηὰ ἴο δὴ ἰάἀϊοιὰ Ἵοηῃ]οϊηθὰ σι 1, 
ΠΟ ψν88 ἢγδί ποιοθά ὃῪ Ῥῃηοίϊιι8, Δηά [48 566 
Ὀδθη γβοορῃϊζοὰ Ὀγ Οτοῖ.,  ΟΙ , δηὰ πιοϑὲ ᾿ἀϊ!οίουβ 
(οππηθηϊδῖοῦβ ; [Πουρὴ ποῖ δάἀπηοα ὈΥ πδὴγ οὗ 
[Π6 Θαυγ τηοάθγῃ [πίογργαίθιϑ ; Ὠδηλοὶυ, [ἢδὲ {Π6ΓΘ 15 
1116 πηρογίδος ἔοσ {Π6 ορίδίϊνα, εἰν 1 οὐ νι πουΐ 
ἂν; 88 ἰῃ Αοἰβ 25, Φῷ, : δηὰ ψῇΠΙσἢ 15 ἴο θ6 οιιηά ἴῃ 
Δἰπηοβὶ βυθῦῪ Οτροκ νγοσ.Ἐ δὲ Ψψίρογυβ, Ηοορο- 
νϑη, δηὰ Μαίῇ. ασ. σ. Νον 185 {Π6 ἰάϊοιῃ ππκηοννῃ 
ἴῃ ΟΥ̓ ΟΨ ἰδηριιαρθ. Ατηδϑίοεϊυ, ἐπΠουρσῇ ῥγο ῖχ, 
ΘΧΡΟΒΙ ΠΟΙ 18 σίνθη ὈΥ Ῥῃοίϊυ8 ἃρ. (σοιιπηθη.:. ἴῃ 
ὙΠΙΟΙ ἢ6 ἢγϑὲ δανοτίβ ἰο [π6 “όγοα οὔ {Π6 βαργαβββίοῃ, 
835 ὈΘΙΠΡ ἃ [ΔΓ 5(ΓΟΏΡΘΥ ἰ6γη] (ἤδη ἐβουλόμην. Απάὰ 
ἔΟγΊ ΠΟΥ οἡ ἢ6 Οὔβθινεβ: “ ΤΏΘ Αροϑβί]α ἀοϑβ ποί 880 
εὔχομαι Ὀυῖ ηὐχόμην, ἱ. 6. ηὐχόμην ἄν, 1 οοὐἹὰ τ 5}, 
ἷ, 6. 110 6.6 ροβ581:016 δι! ρϑγι θα πγ6, 11 Πδά ΤΥ 
σδοῖςθ." ὙΠ8 ΓᾺΓ 81] 15 οἰἴϑρασ. Βιυῖ 10 18 ἢοΐ 80 ΘΆ3} 
ἴο ἀεδίογπίηθ [ἢ6 β6η86 οὗ [ῃ6 ψυγα8 ψΠΙΟἢ βίδίθ {ἢ 6 
παΐμγδ δῃὰ οὐγοοέ οὗ 118 ψ]ϑἢ; ΠαπΊο]Υ, ἀνάθεμα 
εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ. "8 4}} [η6 δηοϊδηΐ Δηἀ ΘΔΠῪ 
τηοάσγῃ (οιηηθδηίδίογβ (αηἀ ἀνθ Βροηξοη δηἀ Κορρδ) 
ΒΌΡΡΟΒΘ ἴο ἀδποία {μ6 θοϊηρ δοσυγβοα, δηὰ {Παγθίογα 
βαραιδίδιὶ ἔγομη (6 βοοιοἷὺ οὗ (ἢ γιϑιίδηβ, δηὰ οοη- 
ΒΘΠ]ΠΠΘΏΓΥ δχοϊυάοι ἔτοια (ἢ6 Ὀθηθῆϊβ οὗ βαϊνδίίϊοῃ. 
ὙΠΟ Ἰηἰογργθίδιϊοη ἢδβ ὕθθη ΔΌΪΥ ϑιρροτγίεα ΡΥ 
Ὑγ ΟἹ δὰ ὙΥ μῦν, ἴἢ6 ἔογηγοῦ οὗ νοι οὔϑοσνοβ {παῖ 

ἘΞ ΟΥ (ἷ6 ἰάϊοιῃ ἵ ανα ποίεὰ ἀοννη ἴδ [ΟἸ ον ηρ; οχϑιρ]ο8, Ηο- 
τοὐοί, 9, 456. ἐμάχετο. 9, 77. ἐδίωκον. ῬΙυῖ. (δῖ. 4, ἐδίδοσα». 
ΤΠιυογά, 8, 82. ἀντηλλάξατο. Ὦ. (818. 282, 41. ἐκεχείρωτο : δηὰ 
148, 91. ἀπηλλάγη. 1110, 85. εἴλον. 7926: 0]. Υ. ῥγιδ. ὁ 191. 
Ομαγίϊ. 154, 8, παρεκινδύνευσαν. Δοῖθ 7, 6. συνήλασεν. ἴ.γ8. 
116, 84. ἐξήλασαν. Ῥ]αῖο, ΗΘΡ. 6586 κ. ὡμολόγεις. Δζδο;. Ο. (69. 
ἢ μα. μεταστήσασθαι. }5οὮγ}. ϑυρρ!ὶ. 1054. ἔπραξαν. ΟὨ [ἢ15 
ΡΓΪΏΟἾρΙ8 ΤΩΔῪ θ6 τἱπἀεγβιοοά Ὦ. (888. 11, 18. Ὠϊοῦ. ϑίς. 6, 91. Αῃὰ 
Ἰἰδῆσα τδὺ ὃ6 ἀοίδηθεοα τΠ6 οοιμμιοη τεδαΐηρ ἰῃ Ευτρ. ἰοη. 1286. 
Κἀκπειτ᾽ ἔκτεινας φαρμάκοις τὸν τοῦ Θεοῦ :- ΠΕΓΕ ἴογ ἔκτεινας ΒΑΓΏΕΒ 
ἰηϊχοάυοεϑ ἔκτανες, δηὰ Ἀλ εἰϑὶς συῃ)οοίυΓε8 ἔκτανες ἂν. 
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{ΠῈΣ ἰβ ποϊμῖπρ' Παγϑῖβ ΟΥ̓ ὈΠΜΟΥΓΠΥ Οὗ [Π6 ᾿ΟΓΒοη ἴῃ 
(δὲ5 ΘΧΡΙΟββίοη, 80 1 ὃ6 [ΔΚδη 71} {Π6 1Ἰπιϊ δι! Οἢ 
“{1| ΘΓΘ ΡΟΒ81016. ΑΠΔΙ πουϊὰ δαά (ἢδὲ βιιοἢ 8 
βοζί οὗ ᾿ἰπϊδείοη 18 δἰ ποδί δ᾽ γᾶγ8 σοηηθδοίοα σὑ] ἢ 
ἄν, ψὮθη υπηϊίοὰ ψ]ἢ 8 ΒΡ) πῃ σίνΘ, 1. 6. σΘΏΘΓΑΙΙΥ 
ἄλλως, ΟΥ δβοίῃη6 δβοηΐθῃηςα δαυϊνδ]θηῖ Ἐ ογϑονυογ, 
(ῃΠ6 νογάβ “110 ΘΓΘ ῬΟΒΒΙΌ]6,᾽" δθθπὶ 4180 (0 δ 
ψὰἢ {Π6ηὶ “ς ψὨΟἢ 1 15 οί ;᾽᾽ 845 1ὴ Μεαῖίί. Φ4, 924. 
“(0 ἀδοσίνο, 1 1 6 ΓῈ ΡΟΒδΙΌ]6, {Π6 ν ΓῪ οἰοςί." δο 
αἶδο Οαἰαΐ. 1, 8. “Βυϊ (πουρῇ να, οἵΥ 8η δηρδῖ ἔγοι 
ἤοανϑθῃ, ργοδοῖῦ 8ΔηΥ οἴδογ (Ὑο8ρ6] υπηίο γοι (ἤδη ἐδδὲ 
ψ ἢ ϊσὴ νὰ μανο ργοδοῃοα τηίο γου, ἰοῖ ᾿ἰπὶ Ὀ6 8.- 
ουτδοά." ὙὍῆα Θχργοϑβίοη 18 θυ θη] δὴ ἤγρογρο- 
|1σα] οὔθ, υἱἱογοὰ στῇ 1[Π6 ἰδσνθου οὗἁὨ ϑβϑίγοηρ δῇξδο- 
(ἰοῃ ; 8ηα βυςῇ ἀγα ποῖ υηΐϊτραθθηΐ ἴῃ οὐγ Αροϑβέϊβ. 
δο ΘΔ]. 4, 16. “1 Ὀθδγ γα γϑοογά {δδὲ, 11| πδά θδθθῃ 
Ῥοββι 016, γα ψουϊὰ ἢᾶνα ρῥ]υοκαοὰ οὐ γουΓ ΟὟ ΘΥ68, 
δηἀ ἰᾶνα ρσίνοηῃ (ἤδη ἴο πη6." [{ΠΠ|ΠΚ, ἰοο, ψ Ἐ 
δοϊάδη, (δὲ {6 γα 18 ἤθσο δῇ αἰξιδίοη ἴο {ῆ6 2618} 
ΘΧοοπ Ὁ ΔΟΔΙΊΟΏ. 

Το τΏ8Υ, πονανογ, (6 αὔονα 1 ΓρΡγοίδι ἢ 88 
βοοιηθα υῃβαςδίβοίογυ : δηὰ {Ποὺ δᾶνα ἀονίβοά πιο- 
το οὗ ἀνοϊαϊηρ [πΠ6 ἔβποίθα Πάγβἤ 685 ἱηνοϊνοά 18 
{ἰ{, δηά (8 (ΠΟΥ ΘηαθανοιΓ [τὸ βοΐζθῃ ἱπΠ νΆΓΊΟΙΣ 
858, ρυΐί Ἑ“ΠΙοΙῪ ὈΥ Δἰζογίηρ (Π6 5θῆ86 οὗ ἀπὸ. γ8- 
ἰογδηά, ᾿οάδάτάρο, δὰ Ῥγίθ, σθῆάοσγ 1 : ““δῆογ [ῃ6 
ΤΩΔΏΠΟΙ οὗ Βυῖΐ ἴον {Π18 86η86 {Π6Γ6 18 Ὧ0 ροοά 
ΔΌΓΠΟΓΙΥ ; δηά (48 δ᾽Ιδ4θ οὔβογνθδθ) “" 1 15 ηοί ΠΚοὶγ 
ἐμαί τ1Π6 Αροβι]6 ψουἹὰ σομραγα ἢ! 56} ἰο (Ὠσιϑβέ, 

ἘΠᾺΒ (υἰ8 Ιἀΐοτα ἰ6 1116 ἱκθοννη, δηὰ 1ε88 οοῃβγωγεὰ ΌΥ Θχϑιρ]ε8, 
ἰϊ ΠΔΥῪ Ὀ6 ΡΓΟΡΕΓ ἴογ τως ἴο βι}] οἷ ἃ ἔεννν ουΐ οὗ 8 ΘΟηβ᾽ ΘΓ ΌΪ6 ηϊι- 
δὲν νῃίοἢ ἴ ἤᾶνο ποίοα ἴῃ 1 γ γοδαϊηρ : τπουρἢ 1 ἤᾶνα οπιξέἐθά ρεγ- 
ΔΡΒ ἴδ {{Π|68 886 ΤΏΔηΥ. Ευτγίρ. Μεὰ. 15804. ΑἸ δο γὶ. Ρ, Υ. 1019. 
Ατίβί. [.γΧ8. 45 ἃ 801. Τοβ. 1018. Ῥίαυί. 98, 1]. Α. 4284. Β. 9249, 
Ὁ]οά, 51ς5, 9, 29. ῬΠΙ]οδίγαί. Ερίϑί. 42. Ὠϊοίΐπ. 8. αρ. ΒΓ. Αῃδὶ. 1, 
454. ΡΊυῖ. Ορρ. 2, 764 Ε. Ἐρίεὶ. Μαη. Ο. 10. ϑαρρῆν. 8ρ. Ατίϑβι. 
ἈΜδοεῖ. Ρ. 160. Ατίδῖ, ἈΠπεῖ. 178. [Ιρἢΐογ. ἀρ. Ασίϑί. ἤμει Ρ. 188. 
Ατίβι. ΡΟ]. 1,. 7. Ὁ. Φ. ειηοβίῃ. π᾿ Στ. ὃ Φ. Ὁ. Οἢτγβ. Οσ 4. Οἡ 
{88 ῬΓΪΏΟΙΡΙΕ τΠΔΥ Ὀς ἀείεηαδά (ἢ οοτωπιοη τγεδαϊηρ ἰῃ ῬοΪγοῖσ. δρ. 
ΒηιηοΚ. Αμδὶ. 2. Ρ. 1. οἱ δύο γὰρ ψυχὴν οὐκ ἂν ἕλοιντο μίαν, ἷ. 6. 
“«[οΥ ἴννο ἰονεβ οδηηοί (οί θογννῖβ6, ἱ. 6. (ἤδη ἢ (Π6 αὔονε-ἸὩεἢ- 
(ἰοηοἀ εβξεεῖ, οὗ Ὀυγηΐηρ; ᾿ϊ Ὁμ}} ὀσειρνυ οὨδ 8βοὺ!]. 
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ἴη τοβρϑοὶ οὗ δὶβ ὑδίηρ 8η δίοῃθιθηΐς ἴῸΣ {86 81η5 οὗ 
86 ψοι]!α." Τῆα τηοϑὶ ργονδ!ηρ ᾿πη οΓΡγοί δι ο ἔοσ 
(ῃη6 ἶαϑὲ ΘΒΓΌΓΥ Πᾶ8 Ὀδοὴ πδὲ ρΡγορουπάρά ὃὉγ ώ6- 
ΤΟΙΏΘ, Υ1Ζ. “1 οουϊὰ νιδῇ ἰο 6 ἀδονοίρα ἴο πη (Π8 
6ν1}8 οὗ ἐλὲς 7, Ποσον ο βαν το, ἢΔΥ, εὐθη ἀοαέῆ ἀπά 
Θτέογηπαίζίοη, ἴον τὴγ Ὀγοίγθη." Βυΐ {Π18 ΕἸΓΠΘΓ 885- 
ΒΙσἢ5 δὴ ὈΠΔΌΓΠΟΓΙΖΟ 8686 ἴο ἀπὸ, ΟΥ 686 5116 Π.68 1, 
ἰορσοίδογ τ 118 που, 88 ρ]θοπδϑιὶο. Ἀμά, ᾿ηἀεοά, 
{18 ἃ ἸΏ6Γ6 51 ἰο σεῖ ονδϑγ ἴπ6 αἰ ου γ. Βοβι 68 
(85 Κορρα οὔϑογνεβ) ψὮγ βῃου]α (Π6 ἀδαίῃ 6 88- 
οὐἹδοά (ο Οὐγδέ, δὰ τοί ἴο οὐ ἢ 

ΟἸἰἢοῖβ ἰαἶκα ἀπὸ ψ ἢ ηὐχόμην. Βυΐ [ἢ] σοῃβίσυσ- 
(ο0ἢ 18 αυϊῖ6 Δ΄ Π15510]6. 

Ι πχυϑὲ ποῖ οἵηϊΐ ἰο οἶδ βοπιθ 1] 8 γαίϊοη8 οὗ 18 
ἴογοβ οἵ {6 θγῃ ἀνάθεμα. 1 οογγεβροηάβ ἴο [Π6 
ΗΘ. ΘΙ, δ ἢ 8 ρη 168 ἴο ομέ οὔὔ; δθὰ {πογοίογα 
τηθαηΐ ΕἸ ΘΓ ἰο ἀεείτου, οὐ ἰο δεραγαίΐο ἤγοηι. "Γι 
ἀναθεματίξβειν ἰβ, ὈΥ {Ππ6 ϑερί., υδοα ἴῃ ὈοΙἢ {1686 
86η868. 16 [ΟΓΙΏΘΓ νγὰ8 [ἢ 6 ]ΟΓΘ δηςσί ηΐ 56η86 : (᾽8 
ΟἾΠΟΓ ΙΏΔῪ Ὀ6 Βυρροβοά ἰο ἤδνβθ ϑγίβθη τηϊοΐ ἰδίθγ, 
ἤδη 1 ἔρεαι 8 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο Γοδοσί ἰο βοοϊββϑίϊοδὶ 
σΘΏΒΌΓΘΒ, ἸῺ ΟΥΘΓ ἴο δι ρροτὶ ἴπ6 ἀφο] ηἰηρ ᾿ηΠπ 6 η 66 
οὗ (6 26 8ἢ το] ρίοη, ΟΥὁἨ ταΐμαγ, {[Π6 δΔυ ΠΟΙ Υ οἱὗἁ 
{Π6ἷνγ ΗΙογαγοῆγ. Τῇ ἀνάθεμα, δηά 1.8 ἀογίναίςιναβ, 
σϑίηδ ἰο 6 υϑοά οὗ οχοογεριμηϊοαΐξίοη, δα ψ 1 τϑᾶ- 
ΒΟ, 51Πη66 {Π|6 ῬΟΓΘΟῺΒ 830 Δηδί 6 ΠΑ 11Ζο ἃ ΨΈΓΘ 500- 
οβρα ἴο Ὀ6 ἀοδνοίσά ἴο ἴπ6 γαίῃ οἵ (οί, δηά ἢϊ5 
θανιθβὲ ρῥιιηιϑῃπιθηίβΒ.Ό. ΕῸΓ ἴ 15 (1 {810Κ) τιρίον 

ορϑογνϑά Ὀγ Κορρα, (πδῖ {Π6Γ6 18 Δ] γᾶγ8 ᾿Ἰπῃογοηΐ ἴῃ 
[Π6 ϑογίρέμγαϊ 86 οὗ [6856 ψογὰ 8. ἃ ποίίοη οὗ οζοίω- 
δίοη ἤγοπι ἐΐδα Ζιυΐπε ᾿ἀλοδι Αηά {118,1 νοιϊὰ 
ΤΟΙΏΔΓΚ, ϑυρσροϑίβ δηοίμον βϑίγοηρ οὈ]θοίίοη ἰο {6 
ἱπξεγργείδοη σ πο σομπῆπεβ [ἢ6 86η886 ἴο 06 οὕ" 
ἔξε. ΤὮδ δχργαβϑίοη ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ ποῦ Χριστοῦ 

ἘΞ ΑῺἢ ἱδίογργοίδίίου νὩοἢ ἢδ5 ἔουηά ἃ βίγεηιοῦβ ϑρροτίοῦ ἰὴ 
Ῥγειοίοίη, ψΠῸ οΟΒ ΓΘ {π6 ζο!οννίηρ, οχροβίτίοη : “Ὁ ϑοϑυᾶ Ηϊετὶ- 
οδυηΐοια οἵ Οδηδηεοβ ἀσνονῖς 908. 6, 41. ἰἴα ἰηϑίαθαίς ἰεοτηρυβ, πὸ 
Ταάδεὶ τεῦ 61}165 οἱ ἴῃ ΟΠ ίθιυτα ᾿101} δΔΌ 'Ρ80 ἀενονεγεπίαν, Βουβδηῖ8- 
46 εχϑοϊπάθηα! ἰτδάθγθηθαγ; πᾶπο οοἰδιζαίετι ἡδίοηὶ ἱπιροάθη.- 
ἴδῃ), ηἷπὶ Γεβ ρίβοογεῖ, ἔπ) τη ]ζ0 πιδ͵ ΟΓΘΙῺ δ᾽ ηρι 18. οαρ τ θι15 ἱπηταὶ- 
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{Ποτγοίογα βρη ῆθβ ἰο δὲ απ ομέοσαδέ Φ:πι Οὐ γιδέ, ἴἰο 6 
οχοϊυάοα ἴτουι [6 Ὀδηοῆϊβ οὗ 8 το] ρίοη. Κωρρε 
σΟΙΡΑΓΟ5 ἃ ϑοιῃθνἤαί δἰ Π}}} 8 ρἤγαϑα ἰὴ Εἰχοά. 8, 
82. . δηὰ δοδίουβ. γοιηδγίκβ {πδὶ [ἢ6 βοηςπιϑηΐς 15 ἢοΐ 
υπητοασσηΐ ἴῃ [Π6 Αταῦὶς ψγιίογβ. [{ 185 υμἀουδέρα] 
Ρυγοὶν Οτθηΐδὶ, δηὰ ἐπογείογα πηυϑί μοί θθ ἴοο ἐλήδι ὁ 
γεβϑβθά, ΤΠ6 Αροϑι8 πΘΓΟΙΎ τη 688 [0 88γ, “1Πδὲ Ὠ6 

18 ΓΟΔΩΥ [0 18Κ6 αην Βδοιιῆςθβ [Πδὺ ΤηΔΥ Ὀ6 ἰανπέα! 
Δηα 7υβῖ, ἰῃ ογάοΓ ἴο Δασοιηρ 588 (Ποῖγ ἀ6] Ινογδησο. 
Νοῦ τηὰδὲ 1 οἴη ἰο τριηδγκ τπδΐ αὐτὸς ἐγὼ ἢΔ5 δῆ 
οπιρἠαδὶα ; 4. ἃ. “ ονοη 7 ψῇοπὶ γοὺ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰο Ὀ6 80 
11 αἰδοίβα ἴο γου." 

ΕἸΏΔΙγ, (ῃ6 ψογὰβ συγγενών μου κατὰ σάρκα τα 
δχορθίοδὶ οὗ {Π6 ρῥγθοθάϊησ. Απά ἴθ Ψψὰ ΠΊΔΥ 
οοιρατγα 8. δ], 8. ἕνεκα ἀδελφῶν μου καὶ τῶν πλήσιον 
μου. ΝΟΥ͂ συγγ. τηιιϑὲ πηθδη οομπέγψηιοπ. "ΠΏ νογά, 
᾿Ἰηἀ6ρ(ἶ, ΡΓΟΡΟΙΙ͂Υ ἀδηοῖθβ ἀϊπδηιαν : θὰ 85 41} {{|Ὸ 
26» Μ6ΓΘ, [ἢ ἃ Π]ΔΏΠΘΓ, ΚΙΠΒΙΏΘΠΏ, 50 ἰδ νγὰ8 ποΐ υῃ- 
(τοαυθηίν υβϑεἀ [ἢ (Π6 ΤΌΓΠΊΘΓ 86η86. 

4.. οἵτινες εἶσιν ᾿Ισραηλῖται, ““ ΜὮΏΟ ἃΓ6 ἀοδβοθηάδηςβ 

τηϊηοηζθπ) ἴῃ δἰτογὰ νἱιὰ ργενίαΐς Ῥαυΐα8. Ιάεο ἀοϊεῖ, νε]εἴψυς δὺο 
δληρυΐης 1ΠΟΓῈ πὶ βαϊυἴδιῃ γθαϊογο, οἵ ἰὼ δυυτὰ σαριξ ἰΓΔΗΒΙΕΓΓΟ 
τοᾶϊα Οὐγηΐα Ἦν}. νἱ 85, δὶ ἠγχοάο 11105 6 ρεγίουϊο βίθγηβ ἀδιλμδι! ἢ ἷϑ 
οτίρεγε, εἴ δὰ (πχίεϊαπι ρεογάϊισεγα μοβϑεῖ, Νόοη ορῖδῖ χωρισθῆναι 
ΒΕρδγασὶ ἃ Ομ τοῖο, νογὰτη οδεσὶ 86 ἰδπαϊδϑτω ῥίβου γοῖ νυἹοτοηθδαι 
ΡΓῸ δαϊυῖθ ρϑηζβ 808, υἱ Μ. Ουγίυ8 εἴ ])οοΐυϑ." Απά Πα ἐἰ]ιιδί Γαῖεβ 
τἢἷ6 Ὀγ (ἈΠ6 ΟἸ]οννηρ; ΟἸΆ581.8] ἐχαιηρίεβ. [ἐἷν. 9, 4. Εχυϊάδι τηογ- 
ἴ6 πὶ ὕΓΟ Ρβίγὶ ἃ ρμγεξοίδγεμη 6856 ἔβδίθογ, εἴ τὴη8 νεὶ ἀδνονυεῖα ὑΓῸ ρορυϊο 
Βοιηδηο [δρίοοἰδυϑηυς ραγαίυϑ δυμα. ῬΙαΐ. Αηΐοῃ. Ρ. 986 Ε. πρὸς 
ταῦτα τὰς χεῖρας ἀνατείνας ἐπεύξατο τοῖς θεοῖς, εἴ τις ἄρα νέμεσις, 
τὰς πρόσθεν εὐτυχίας αὐτοῦ μέτεισιν, εἰς αὐτὸν ἐλθεῖν, τῷ δὲ ἄλλῳ 
στρατῷ σωτηρίαν δίδοναι καὶ νίκην. Ῥιθ]ϊς. Ρ. 104 Β. τὸν νεὼν 
εὔξατο ἀναθήσειν «. . εὔχετε πρὸς τοὺς θεοὺς ἀτλῶς ἀγαθὰ δέδοναι. 
Το ννηοῇ 1 δαἀὰ ἃ γεξεγεῃοβ ἴο Ῥῃδνοσίη. ἰῇ καθάρματα, το ἀουδῖ- 
1688 ἀδιῖϊνοα Ὦϊ8 τηδίϊενῦ ἔγοι δοῖηθ δηζ,θηὶ (γαῃπ)πιδγίδη Οὐ ϑοῆο- 
1Ἰἰαϑί. Βυῖ ἰΐ πᾶν 6 οὐϑεγνεά, ἴπαὶ ϑιοἢ ἃ καθάρμα, ΟΥ ἀευοίμς, 
οου]ὰ ποὶ 06 σοῃδιἀδγϑα κ8 ἐπ ἠϊηιδεὶ Κὶ δὴ οὈ)δοῖ οὗ  ινίπο ΓΑΙ, ΟΣ 
Θχοϊυάοα ἔγοιῃ {πὰ Ὠινίηα ἕδνουν : δπὰ (πογοΐοτο [6 ηοίΐοη ἀοθβ οὶ 
Ποσε δρρὶγ. Βεϑίαεϑ, ἰζ ἰ8 ἴοο (]αβδβοαὶ 8ῃὴ ἰάβα ἴο ὃς δυ δῦ ]6 ἰο τῃ6 
οουγϑβα οὗ {π6 Αροβι θ᾽ β ἰῃουρὶθ, νν ἢ ΔΥῸ 8}} οαϑῖ ἴῃ (6 “Ζειν 5} 
του α. 

πὶ ΤῊ υϑ6 18 ΘΟυγα. 268 ζοιηα ἴη (πα ΟἸΔθ51. 8] νυσιἴουβ , οὗ ψἰιϊοὴ 
Βοθ δι. δ ἰάσοε8. 8η δχδηιρὶα ἔγοιῃ ΡοΪγ». 4, δ4, 6. πόλιες σνγγένης 
᾿Αθηναίων». 
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ΟὗΙΒγδοὶ :᾽᾽ 848 ΑὈγδῃδιηϊᾶθ, 9οἢ. 8,388. ΤῊϊ5 ν88 ἃ 
Ὠδίη6 οἵ Ὠοηουγ (ρίνοη, ΤὨροοάογοί οὔβογνοϑ, 88 ἃ 
κλῆρος) οἵ ψ ἢ] οἢ (ἢ6 ΨΦ6ν8 Ὀοδβίθα. (ουιρᾶγα ὦ (οσ. 
11,21. Τὶ ψ8 ἴτοιη [β38γδοὶ, ἴοο, δηά ηοΐ ίγοπι Ψδοοῦ, 
{πα [ΠΥ ἀθγινοα {Π6 Ὠδίηθ, Ὀθοϑιι56 σίνοη ὈγῪ Οοὐ 
ΠΙΠ]56 1 το ὅσον ((οη. 28.), {πδ0 1{ Βῃου]ά )6 ἃ 5γη1- 
Ρο] οὗ Ὠ᾿νίπε στᾶςθ. (Κορρθ.) Ὑπὸ Αροβϑι]β ργο- 
σορἦ8 ἰο ῥΓδ186 δη4 βρϑᾶὶϊς {ἢ8 ΠΟΠΟΌΓΔΟΪν οἵ [18 
σου πΠίγγθη, ἴῃ ογάοσ ἴο βῆθνν ον ψγ6}} αβεοίβα ἢ6 
8 ἰονναγάβ {Π6 ; ΚΘ ΠΟΥ Ὠἰηϊηρσ, ἰοο, (πη Οαοἀ 
Μη αἃ 1Π6πὶ ἴο Ὀ6 βαᾶνθά; 88 18 ρθη (ἢ 6 ἀγριι68) 
ἔγοτῃ 15 νου γηρ [6 πὰ ψ ἢ (86 τορι ϊοὴ Δηα ρΊΟΓΥ, 
Δηα ἔτοτι 18 Ῥγοπῖβα ἴο [Π6 ΕΔΙΠ ΘΓ, δηα {Π6 Θχοϑ]θηΐ 
σιθ νηοῦ ἢ Ὀοδίονοα ὑροη ἐπε: δηὰ [πὶ ἢδ 
νγὰβ ὈΪΘΑ864 ἰἢδὲ (ἢ γΙϑὲ βἤου]α θ6 Ὀοτγη οἷ {ἢ 6π|, 
τῃουρὴ ΤΥ το]θοΐρα ἢ18 ὈοηθΗῆϊ8. (ΤὨΘΟΡἢΥ]. οἰ] ΘΗ͂Υ 
ἔτοιη (ἢ γυβ.) “ὙἼἢο Αροϑί6, ψίἢ στοᾶῦ δά Γθ88, 
Θηυτθγαῖθ8 [ἢ 686 ρΓΙν]]ορσο8 οὗ {Π6 96 ν)8; Ὀοίἢ {δὲ 
6 ταὶσῃΐ βῆονν ἤονν ΠοΠουγδΌΪΥ πα ἐπουρῇὶ οὗὨ (Π 6], 
δηά ἰῃδί ἢ τηΐρῃϊ ἀνα κθη (ἢν βοϊοιαἀθ οί ἴο 
βδογιῆςσα τὺ ἀἰνίη6 ἄνουν ὈΥ ψὨϊοἢ ἔπ ν πα ὈΘΘῃ 
80 ΘΠ ΘΠ ΔηἋ 50] οηρ; ἀἸπι]ηρτ18η64. (Ποάακ.) 

4.. ὧν ἡ υἱοθεσία. Κορρα {πη Κ8 {}}18 18 Θαπίνα!θης 
(ο οἵτινες εἶσι υἱο. Βυΐ (πὲ 18 ονογ οοκιηρ {Π6 ἀτγίϊο]α, 
1η6 ἴοτοα οἵ ψἤ]οἢ πηϑὲ ἤογο Ὀ6 διἰθπαθα ἰο. [0 15 
Ρἰδίη {πᾶΐ ἐστι τηυϑί Ὀ6 ΒΡ 164 ; [Π6 σαηϊενθ σᾶγΓΙ6Β 
αὶ τ [6 86η86 οἵ »γορεογίψ. 1 νου] {πογοίοσα σθη- 
ἄδγ: ““υηΐο ψἤομ ρεγέαϊπς ἐΐθ δἀορίίοη ; ὨΔΠΊΕΪΥ, 
[Πα οὨΘ δίοηῃθ ψηϊοῃ οὐ ννᾶ8 ρ] αβ86 (ο Ὀδβίονν οἡ 
(Π6 268 Ὀγ πηθδῃ8 οὗ {Π6 ραϊηαγοὶ δᾶ, ΠΟΠῚ, ῸΓ 
{μι τϑάβοῃ, δ οδ δα ἢ 18 ἢγβί-θογη (Εχοα. 4., 94 ὃς 928. 
Προιυ. 14.), δΔηά Ὀγ νἱγίυς οὗἨἉ νοι ΤΠΘΥ Θη]ΟΥ {Π6 
Ῥτίν]ορα οὗ 80η8. 

“ς ΒΥ δάορίίοῃ 18 πιοδηΐ ἰμ6 ργέυλίορσε οἵ Ὀεϊηρ (ἢ 6 
οἰ] άγθη οἵ σοά ; δηα σοῃβο] θη ἃ τίρῃξ το [ἢ 6 
ἑηἠογιέαποο οὗ ἴῃ6 σὨΠ]άγθη οἵ αοα. Νοῦν {818 ρτὶ- 
νι ]ορο {πΠ6 ΒΓ 6} 165 ἀσγινοα ἔγοιῃ {ἢ 6 1}Γ ῬγορΘηΙΟΣ 
δαί, τψθοβα ἀσβοθηάδηΐβ ο8]]6 ἃ {ῃοιηβοῖνοβ ὧν ἐλδ 
παπῖο Γ᾽ ἐΐε Πογά,. αφῃ. 4, 66. 1.6. 186 οἰ] άγθη οὗ 
Οοά ; δηὰ {Π6Ὺ ΔΙῸ ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ 80 [οτιηθά, φῃ. 6, 2. 
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ΤῊ15 ργίν! ρθ ψνὰ8 γοηοοα ἴο ὅἤῆσθπηι, [ἢ6 ἀηςοβίογ οὗ 
{Π6 Ι5Γ86 1165 δαἴογ τῃ6 οοά, ἀφθη. 9, 26. ΤῊ 8 
δἀορίοη νγὰ8 [πγίῃος σοπῆγπιοα ἰο Αὔγάμδ, αδη. 
1δ, 12---21., δῃὰ ἰο ἢ18 παΐυγαὶ οὔπργίπρ 'π (ἢ ἐουγίῃ 
Ποηογδίοη, 6 [ΠΘῪ 6Γ ἰο θ6 Ρυΐ ἰηΐο ροπβοββίοῃ 
οὔ (6 Θαγίῃν Οδπδδη; οὐ ψ.οἢ δοσουηΐ Οοά ς818 
]εναοὶ ᾿ἀὲδ δοη, δῃὰ ἠὲς βγοί-δογη, Ἑχοά. 4, 22, 93. 
Πευΐϊ. 14,1. Βαῖΐ πιογα Θβρθοῖδ! ν ἤθη [ἢ]8 Θαγί ἢ }ν 
Οδηδδη 18 σοῃϑβιἀογοα 85 ἃ ρἰϑάρε οὗ ([ῃ6 δάορίίοη ἴο 
(Π6 νου δϑίϊηρ ροββοβϑίοῃ οὗ [ἢ ἤδανθηγ (ὐδπδδη, 
ἴο ψῃϊο Οοὐ δεά δἀορίοα ΔΌτγδμδι, (δ6η. 18, 18. 
Τῆς ρίοιγ οὗ Οοἀ τγοβι θά ἴῃ δ 6.5 ἔπ] {11 (ἢ 6 
βοοά. δυβδβοαυδηΐ ἴο παῖ ρογοά, 1 Δρρϑαγϑά οὐἱ]υν 
ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΙΪΥ ἴο (ἢ 6 ραίγίαγοἢβ, ἰο Μοβββ, Ψοβῇυδ, δ8- 
τυο], δηὰ οἴπογβ: 8δη4, ἤηδ!ν, ἀν ]ῖ δπιοηρ {6 
οἰ] ἀγθη οὗ [βγδε] ἔγοτῃ ογθοϊηρ [6 ἐΔΌΘΓΏΔΟΪ6 ἰο [ἢ 6 
(ἀοδβίγυςίίου Οὗ 1Π6 τε ρ]6.᾿" (Βονγοτγ.) 
εΟἹ (8 ψοτγά 866 (Π6 ποίε βυρτγα 8, 15 ἃς 46. Κορρθ 

τοίοιβ ἰο ἤθυϊ. 14, 1. Εχοά. 4. 92, 76γ. 81, 9. Ηοϑ. 
11,1. Αμπᾶ (δῖρζΖον οὔβογναβ, (δαὶ Ῥῃ1]ο 848. «418 
1Π6 Ι5γδα [68 υἱοὶ τοῦ Θεοῦ, δηἃ 84γ5 {π8ΐ ἴο (Π6 6} ρΡ6Γ- 
(αϊηβ {Π6 υἱοθεσία. 

4. καὶ ἡ δόξα, ““ δῃά ( {6 πὶ ρογίδ 8) (86 σίογγυ." 
Ιη τὴ6 ᾿ἰηϊοτργοίδίοη οὗ (π18 ψόοσγὰ (οτητηθηίδίογβ 8.6 
οί ἃρτθθά. δϑοιηβ τϑοθῃΐ ]ηςεγργοίθγθ, 88 Κορρο, 
τοῖον ἃ ἴο {Π|Ὸ ργθοθαϊηρ υἷοθ., Δηα ἰΔκα [ἃ ἴο ἀδποία 
106 σΟΓΥ 8πηὰ ἔθ ον οὗ {πὲ δάἀορίίοῃη. Βυϊ {818 
νου α σοαυϊγα {Π6 Δα! 08 οἵ αὐτῆς, δῃηά ἀνοη ἐπθη 
ἴς ψοι]ὰ θ6 Ὀυΐ δη προ δα δαα!Π διηθηί. Τῆθο- 
ἀογοί γοϑίδιϑ 1 ἴο 6 σογυ δοογιίηρ ἴο ἴθ τὰ ἴτοιη 
τῆς τηῖγϑοΐθβ ψοσγκαά ὃγ (ὐο(ἱ τη (Ποῖς θη]: ψΒι ἢ 
18. 510}}}8Ὁ ο (Π6 ορὶπίοῃ οὗ 6 Ὠΐοα, Μοηοοῖῇ., δηά 
οἴποῖβ, ὅὴο υῃηἀογβϑίδηα ἐλθ λοποιῦ οὗ ἐλε )ιυὶπο 
Ῥγέδοηοο ἀπά ργοέθοξΐοη. ἘΒαΐ βοιῃθι ]ηρ᾽ ΠΠΟΓΟ δρεοὶαϊ 
Β66Π18 Ἰη6η666 : δηά (πογοΐοτο 1 ργοίδγ 1Π6 ορίπίοῃ 
οὔ τΠ6 ΘαΥῪ τηοάθγῃ (οτηπιδηίξαίοῦβ, 85 Βοζβϑ, Εβοαί., 
Τοϊοι., Οτοί., Ηβδιημοης, δηά οἴδμοσβ, ψἰο υηάογ- 
βἰδηὰ ὃγ [1{ (6 αγ οὗ ἐῆθ οουεπαπέ, ἴο ψ ὨϊοΝ [Π18 ἀπά 
ΒΕΥΘΓΆΪ ΒΥΠΟΠΥΙΠΟΌΒ ἰθγ8 ΔΓῸ Δρρ] 6 ἃ. Ὑεί ὄνϑῆ 
1Πδὲ 56 6118 ἴοο σοηῃίγδοϊοα 8 86η86; δηά ἰπεογοίογο 1] 
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δϑϑθηΐ ἴο Εϑίϊα8, Οδηγθγαγ. γηγίηρα, ΓοοΚο, δοἢοοίί., 
δηἀ (γρζον, ψῇο ἴδκο ἰἰ οὗ (ἢ8 δομθοβιηδῃ, Ὀτίρῃς 
αἰουά, οὗ ρσοτουβ ργεβϑθησα οὗ (σοά ονοῦ {6 δῖ οὗ 
{Π6 σονεπδηΐ, δηἃ ΜὮ]Οἷ Βοιη 1Ππ|68 Π]16 «ἃ {6 ἰδιηρ]6 : 
8η Θχίθγῃδὶ ϑυιροὶ πηθδηΐ ἴο 1ῃἀ᾽οδία (6 Παριίδιίοη 

. ΟΥ̓ τῃ6 ὨΘΙΥ διμοηρ (Π6 ΙΒγο 68, Δηα ἴγοιι ψῇῃϊςοὴ 
ϑομοοίί. ἀδάμοοθ8 ἴἢ6 ργογομαίϊνα ὁ υἱοθεσίας. ΗἨδ 
δ ἀ5 {πα 1{ νγ88 οδ]]6ἀ Ὀγ (6 Οτοοκβ δόξα κυρίου : ἀπά 
ἢ6 σΟΠΗ͂ΣΤΠΙ5 {818 το ἃ ΒΑΌΡΙΠΪΟΑ] το. Ηθ 
ΤΏΟΓΘΟΥΘΓ οὔϑογνθθδ, [πὲ (ἢ6 Βοοοβίηδῇῃ γγαβ (ἢ Α]- 
τ γ᾽ 5 ἀρθηΐ τ ΘΠ Γ ἴογ ροοά ΟΓ ΟΥ] ; “ἴοῸγ ψ ἤθη 
Ψ6 τοδα (δὶ ἢἤγαε σψϑηΐ ουἱ ἥγοηι Οοά, να τα ἰο υη- 
ἀογβίαπα Ὀγ (815 [86 ρ͵δοθ οὗ {6 δκ οὗ [6 οονο- 
ηδηΐ, ἴγοιη ψθΘησ6 {Π6 ἸρΏΘΟΙΙ8 ΓΑΥΒ ΥἹΒΙΌ]Υ ββιοά, 
ἴον τ1Π6 Ρυμπίθδιηθηΐ οὗὁἨ ἰζοβθ ψ 0 {γϑηβργαββϑα {ἢ 6 
θενῖπο σοπμηδηα8.᾽" 

᾿ς 4. καὶ αἱ διαθῆκαι. ὅ66 1 Κίηρβ 8, 10. 10, 1]. 
ῷ Ῥατγαὶ. 6, 1. ἔχοά. 40, 84 ὃς 86. ἴδον. 9, 6. Εχ. 6, 
1. δερί. Αἱ [δ6 υβ6 οὗ (Π6 ρέωγαΐ την Οοτηπιοηία- 
ἴοΓβ βίι2068 ; βίης8 ψὸ τᾶ Ραυΐ οὗἨ ὁΠ6 ΡΓΟΡΟΙ͂Υ 50 
οΔ] 16, σὰ ΑΡγαῆδ. Ἐοβθηῃ. ψουἹαὰ ἰδκα {Π6 
Ρἶυγαὶ ἴον ἴπ6 βίηρσυϊαγ, Δ εἐοὺ. Βυΐ ψἢδί ρῥίδοα σδη 
Ατεϊςίβιι αν ἴῃ 5116} ἃ ΨΓΠΘΓ 88 δί, Ρα]ῦ ὙΤῆρο- 
ἄοτοί, Εϑίιυ5, δηἰ 6 Πίου, υπάογβίδηά 1ἰ οὗ {π6 οἱὰ 
8η4ἃ πον σονοηδηΐ, ψὨοΐ 15 ἀρϑυγτά ; βίησα (ἢ6 
ΑΡροϑί]8 18 ΠΟῪ ϑρθακίῃρ (ο 96 }718 αϑ ὕδιυ5. Ο,οι. 
Δη4 οἴῃοῖβ8 [πῖηκΚ (ἢδῖ (Π6 Ρ] ΓΑ] 18 864 ὈΥ πηοίΟΠΥΠΊΥ, 
ψΊ ἢ τοΐδγθησθ ἰο (Π6 ἔννο [8068 οὗ νος ἢ τΠ6 σονο- 
Ὠδηΐ σοηβιβίθα. Βιῖ {Π18 18 Π|16 βα(]βίδοίοσυ : ἀπά 
511} [655 {πὲ οχροβι(οη ψαϊοῖ τοραγάβ (ἢ6 ψ ἢ0]6 οο- 
νοηδηϊΐ 88 Βρ|1{ ἰηΐο ὕψο ρϑτγίβ, [ῃ6 τὴν δηά ἰνρίοδὶ, οὕ 
(Π6 πηογϑ] ἰδανν δῃά {π6 σογοιηοηΐαὶ; (Πουρὶ ἰο {{}18 
ορίηἰοη Ὑο] ἢ βθθηηβ πο! πθὰ ἰο δοοθάθ. (866 ἢϊ8 
ΟἸγο.) δοόοπια νου]Ἱὰ γοδὰ (σοι ἃ ἴδνν Μ58.) διαθήκη ; 
Βυι (παι ἰΒ ομέξίηρ ἴἰῃ6 Κηοῖ. Τῆδ τηοϑὲ τ ]οη4] δηὰ 
ΓΟΡΔΌ]6 ἱπιογργοίδίϊοη 18 {πὶ οὗ Αποῃ. ἃρ. Ὠς 

Ῥίου, ϑοποοίίρ., ἡΥεῖ8., δηὰ Κορρα, ψῇο {Π|ηΚ {Π6 
ΑΡοβί[6 868 {π6 ΡΙυγαὶ Ρ6Ὶ συγκατάβασιν, ὈΥ σοηάε- 
5ΟΘΠΒΙΟΏ, ἐ. 6. ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο ρστδι ν {Π6ῚΓ ῥγίάθ ὈῪ δο- 
οοτμποήαδιίηρ ᾿ἰπη56} το (ποῖγ 1άθαβ, ΨῃΟ, ἃ8 ψα ἤηὰ 
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Υ ἴπ6 Βδρθίπβ, σοηβίἀθγθά νοῦ γϑροέϊέϊοπ οἵ {Π6 
οτίριηδὶ σονθηδηΐ (85 δὲ ψ ἢ ἴβαδας, [ΔςοΌ, ΔῆοΒ68, 
ὅς.) ἰη τς ἸΙρὰμξ οὗα πεῖο ουυεπαπί.Ἑ Κορρα τοΐεγβ 
(ο Ὁ]. 8, 17. οσοπηραγοὰ ψ αδη. 17, 10. ΗΘ. 9, 
20. σοπιραγοὰ ψι ἢ Εχοά. 94.,8. Ὠ οι. 490,1. Ηδηςθ 
(Βε 4445) {π6 ρῥ]υγαὶ 18 864 ἴῃ Ερῇ. 2, 12. (8]. 4, 24. 

4. καὶ ἡ νομοθεσία. 'ΓὨΪ5 18 08} τοπάογεα ἐδρδ- 
Ἰαέίο, ἰῃ6 σινίηρ οὗὨ {16 αν. Βιιῖ τπηδῆν εδϊηθηΐ 
Οοπιηδηϊδίοῦβ 81:6 (ποῖ ψηΠῃοῦΐ γρα80η) οἵ Ορίη]οἢ 
{Πδ[ ἃ ῬΑϑ8ῖν6 86η86 15 Γαηυϊγοα ; δη( {ΠοῪ ἰγδηβἰδίθ : 
Φ{Π6 αν ρίνθῃ δη4 ρῥτοιηυραίοα." Δηά 80 [1ἰ 18 
υπάογβίοοά Ὀγ θὲ Ὠίου δηὰ (ἰἄγρζον, ψῆ0 τϑηᾶθγ : 
«16 ψ Ποῖα βυβίοπι οὐ {Π6 αν. ΤΟΥ 480 ρῖνα 
ΘΧΔΙΏΡ[68 οἵ ἃ βἰ ΠΗ} Γ 086 Οὗ 6 ψογά ἔγοπι ΡΠΠΪο δηά 
4 Μδ8ος. 6, 427., ψογα ἰῃ6 αἰνίηθ ἰανν 18 σδ]] 6 ἃ ἁγία 
καὶ Θεοκτιστὸς νομοθεσία. Κγρκα δήἠἀ5 “2οβερῇ. ἀς 
Μδςοο. δ. Ὠιίοηγβ. Ηδ]. Ρ. 725., ἀμὰ οἴου Ἔβχϑηρ 8 
ἔγοτῃα ΡΙαῖ. δπὰ Πιοάογιι8 δίου 8. δ ]θα8. ἰῃ ἢ8 
1,6χ, τοίθιβ ἰο Ῥοϊ]γῦὺ. 4, 81, 13. Δη4 οἴαὺ ρ8888 68. 
[18 ρῥ᾽δίη τπ4ὲ τ1Π6 Ιἀ΄οια δά στονῇ ὕΡ ἴῃ {Π6 ροτιοά 
"ποάϊα Οναωοϊέαξϊ8. 

“ ΤῊ8 νομοθεσία (γοιμΑγκ8 δοϊοοίίρ.) ΟΥ 80] θη 
δηἀ ΡυΡ]1ο ργοπηυ]ραιίίοη οὗἁἨ (ἢ6 αϊνίηθ ἴα ψγᾶ8 6ῃ- 
ΕΓΘΙΥ ΡΘου Πᾶν ἴο 16 ΦαΘν8, δηὰ ἃ ργογορδίῖίνα ψῇῃϊοἢ 
[ΠΟΥ δἰοπθ ροββθββθά, 1ηϑϑιθι ἢ ἃ8 ΠΥ ἢσαγα {ἢ 6 
νοῖςα (ἢδι ργομμυ]ρσαιοα [( σοπια ἴγοπι ἤδανθῃ, δσσοτ- 
ρδηϊοά ψη ἢ {Ππυ πη 6γ δηά ᾿ρῃηΐηρ, 80 {πὶ τῆ Γ6 
8 ΠΟ Γδάϑοη [Ὸγ (Π6 ᾿ϑαϑί βυϑβρίοίοη οὐ ἱπηροβίῃΓα. 
Ὗ πε δᾶ8 ψ ἢ (6 ΟΘὨ.65 {{}18 τνᾶ8 ὈΥ ΠΟ τη 88 {{6 
ο886.᾽" 

4, καὶ ἡ λατρεία, 1. 6. {Π6 ΓΤΤῚΩΨ πιοητοηορά ἴῃ Ἐχ. 

Ἔ 80 ϑοΠΑΓ ΟΠ Δἀδβοῦ, ἴοϊ. 7. 4. (οἰϊεαὰ ὃγ ϑεδοείίρ.) Ε. “ῥα 
(ονιπιεηίαξιι8 οεὲ αἀ Ῥέετδα, ἀδηθ8. 15, 18. ἕο ἐἷα ρεγουβδὶῖϊ θυ 
ἔάαυβ οσυπν ΑὈΓδἤδηιο ; ἰΐὰ ἀΐοεηβ: ἔυζ ἐααετὶς φιΐπφιε πιοαὶδ αςεὶ- 
ρέων, 1. 6 ἔκαεγε εἰτοιποεϊδὶοηἷς, α ἀ. ἰδἰά. ν. 15. Επ εὔἷϊ άυ8 
ΤΩΘΌΙΩ ἰῃ ΘδΓιλ6 νοϑῖγἃ δι] ἔοϑά δ δειρίογητ. [{. 6 ἔαήετε ατους, 
ὅεηςεβ. 9, 138. Επ εγῖϊ ἰῇ δἱίρηυπ ἔοθάετγι9. 1Π1. [ὲὲ ἤξαετε εαἰὶς, 
Νυῃι. 18, 19. Εσράπ5 8818 διϊθσηυ. Ι΄. 126 ἔξάοτε οαειὶχαϊξίοημηι, 
Ἐχοά. 9, 15. Ηες διιηῖ νεγῦδ ἰωβάθσγίβα Υ, 126 βάογε ςδαοεταοίϊξ, 
Νιι. 25, 185. 
᾿Ἴ 850 εἷ50 ἹΓποοάογεῖ : Αὐτοῖς γὰρ τὸν Μωσαϊκὸν ἐδεδώκει νόμο». 
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1, 425. {π6 εχίθγῃδὶ! 1 ον} 081} ΜΨΟΓΒΕΪΡ., ΘΒρΘΟΙΆ ΠΥ 
ΒΔ ΟΠ 69, Δη4 ἰοΓΠηρ᾽ ἃ ρᾶγῖ οὗ [Π6 νομοθεσία, ΗΘ6Ρ. 
9,,,6. Ὑμαοάοτγεί Μ6]} ἜΧρ δ 5 1{, υἱ νομικὴ ἱερουργία, 
ψἢ το Οοὐ Παά ἰνοιτοά {ἢδπ ἀθρόον οἵοῦ 
ΠδίΙοη5. ““ ΤΠ6 “26 ἢ Ρϑορῖίθ δἷοπθ (οῦβογνεβ 
ϑοδοσίίρ.) Πδά βοῇ ἃ ἔογην οὐ οσβ ΠΡ ἃ8 νψὰ8 ψου ταν 
οἵ σοά, πδᾶγ, δη]οϊηθα ὈγῚ Οοἀ ᾿ἰπ86}, δηα {Πογείογα 
ψ6}} ρΡ]αϑίησ ἴῃ ἢ 8 βίρ]ς ; ψ ῃϊοῇ ννᾶ5 σαϊ6 ΟΥ̓ ΠΟΥ 186 
1η ἴπ6 (ἀὐδηΐ 6 ἴογηὶ οὐ ψογβἢ!ρ." 

4, αἱ ἐπαγγελίαι. Ἡδρτα τἤρτ6 15 τείδγθησθ ἴἰο νᾶ- 
Του αἀἰν! 6 με Ὀοιῇ {ἢο86 ἀφ] Ινογθὰ Ὀν Μοβεϑβ, 
δηὰ (ἢοδ6, δίτα ἢ18 {{π|6, σοῃῇσγπηθα δηἀ τορϑαίθα ὉγῪ 
(Π6 Ῥτορδίδβ, γαβρθοίηρ [Π6 ροββθϑϑίοῃ οἱ Ρφ] ββϑί!ηθ, 
δΔηἀ Θβρθο δ} }ν [Π6 Μεβϑίδῃ (Πδὲ βῃουϊἁ ἄρρϑᾶγ δῃά 
ρτοςθεβά ἔγομῃ {Ποῖγ πδιίοη. δα 4, 10 ὧς 20. (Ο8]. 8, 
16 δε 21. ΗδςβΡ. 8, 6. Αςίϑ5 90, 6. 

ὅ. -ὧν οἱ πατέρες, ““ ὙὮΟΒ6 (Δποοϑίοσβ) δῖα {Π6 Ρὰ- 
{Δι ἢ 8, ν1Ζ. ΑὈτγαθαπι, 188286, σοῦ, [αν], (ἰοτ ἢ, 
ἴοο, 88 γβοκοπϑα δηγηοηρ ἰδ. ὅ66 Δςοίβ Φῷ, 20.), 
Δη4 8Βοῃη6 ΟἴἶΠΘΙ Ρῥίοιι8 Κίηρβθ δηὰ ρῥγορδίβ. ῬΠθο- 
ἀοτοῖ δηά Κορρβε ροϊπί οιὖΕνΤιτἢ6 {6 Βθη56 οἵ οἱ πα- 
τέρες, 1. 6. ἴ[ῃο86 ἔδιηουϑ, σοἰε γαίεὰ Ἐδί]θγβ. Τ]16 
ἔοτοϑ οὗ [Π6 Θχργαβϑίοη Γθϑίβ8 ἴῃ {ἢ 6 ΔΓ ΟΪ6. 

ὅ. καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς, τὸ κατὰ σάρκα ---- αἰώνας. 

Ιι 15 ννε!] οὔβογνεὶ Ὁγ Τπεοσογεῖ, (δι 1η6 Αροβίῖε τηεηι! 8 τἢΪ8 
αϑί δα ἴῃε ργεδίεδι οὐ {πεὶσγ πΠοηουγβ, πιεῖν (Παὶ οὗ μγοάυοίηρ; [ἢ 6 
Μεοβδοϊδῃ, ΕῸΣ ἰὶ ἰ8 ουνϊἀθηΐ Ὀγ ἴΠπῸ καὶ ἴπΠ8ῖ ὧν πιυδῖ ὃ γοΐεστει, ποῖ 
ἴο ἴἢ6 ὨΘδΓΟΡ δηϊθοδάθηϊ πατέρες (88 ἰδ ἀοη6 ὈΥ͂ 80Π|6), θι1 [ἢ6 Ω1ΟΓΘ 
Γεπιοῖς ος Ἰσραηλῖται: δηὰ ἰζ 8 ει 04}}Ὁ εἶδαγ [ἢδι ἐστι τηυβῖ Ὀ6 
ΒΌΡΡΙ]Πἰεα ἔγοι 1ῃ6 ρῥγεσοήϊηρ εἰσι. Βυϊ 88 ἴῃς Αμροβίϊβ 18 ἀγριηρ᾽ 
1} ειοις, ἰϊ 16 ρα τπαὶ [Π6 ἐστι τηιϑῖ ὑ6 ἴθ ἴῃ ἃ ρβοόρι}]δν 56 86 
ἴον ““ἰς ἐο ὑε,᾽" ἷ. 6. ““ἰο δὲ δογη,᾽ ἔδει γεννηθῆναι. Νον Μἰιῇ (ἢ 18 
γεννηθῆναι ηάεγϑῖοοα ἰ8 οΟ] κεν οσοπηεοϊοὰ [Πα κατὰ σάρκα, νν»ῇθΓ6 
{ποσὰ 5 δὴ οἰ ρεοῖὶβ. Ὑπὸ σοπιρίεία ρἤταβα νου] ὕδ, κατὰ το κατὰ 
σάρκα μέρος. Μογτεονεῦ ἰἢ6 ψογάβ κατὰ σάρκα τὸ μΪ]5ΊῺΥ επιρλαι- 
εαἰ, Δ υηπιυ6δι: ΟὨΔΌΪ τοῖον ἴο ἴΠ6 οἴμει" οὐ οεἰοει αὶ ογσίη οὔ 
Οιγίοῖ. Εὸγ ἰΐ 36 ενϊἀθηῖ (παῖ κατὰ σάρκα τηυδῖ Π616 5,  ἀνθρώ- 
πινον, ἴῃ 68 ἀμηιαη παίμγε, 88 ἀϊβιϊηρη  δηοα ἔγομῃ Θεῖον», ἴῃς Ὠὶνίηο, 
8δη σὴ ἢανε Ὧ0 ταΐδγθησα ἴο ΔΗΥ͂ βΒυςἢ ἠοῖ, 08 88 Οἰἴδη 3ΟΟΟΙΊΡάΩΥ 
1Π6 τγογά, 88 οὗἉ ιϑξακηεες, σοττερέϊοη, πιοτἐαϊέψ : ἃ. Ὠλοδῖ ἸΓΓΕΙΓΩΡΆ]Θ 
Ῥτοοῦ θοιὴ οἴ ἴἰ6 ἀἰνίη τ δπὰ Πιυιηδηὶν οὗ Φεβα8'! Απα {Πϊ8 νγβϑϑ 
Ἔχϑοῖν θα (Π6 ζενν8 {Π6η,δ6ῖν 68 Ὄχρεοίεα ἴῃ (6 Μίεβϑδῃ, ΑἿὶ 

ΨΟΙΣΥ. ὧν 
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ζηονν (πα 6 νου ὰ 6 "παπ, δῃὰ (Π6 τῶογε εὐἰρ εηδα τηδίηἰδἰηεὰ 
{πδῖ πα ψοι]ὰ Ὀ6 σού." Ι 

[εἴ υδ ποῦν ῥγοοεεὰ (σὺν Θεῷ) ἴο οοπδίάογ (6 ἱπηροτίδηϊ δπὰ 
ΓηοὨιθηΐουδ οἶδυδε σουρ]οα τ ἢ (ἰδ, (ἢ δεῆδθε οὗ νοῦ, 85 1 ὈΡΆΓΒ 
ἀϊγαοιΥ Ὡροὴ βοιηθ ἀοοίγίπες ἴπαὶ ἤᾶνε Ὀεεη Ἰοηρ αἰδριυιϊεοα διότ 
ΟὨσιβιίαπδ, Ὦδ8 Ὀδθὴ δ χίουβὶν δηα ΑΓ σαηνϑϑθε Ὁγ ΟΟμηπιθηΐδ- 
ἴογβ δηά ΤΠεοϊορίδηβ, 1 5})4}} βπῖεγ δῖ ἴδγρε ἰηΐο {Π6 οὐ ἰςΐϑη) δηὰ 
ἐχροϑβί(οη οἵ [ἢ μαββαρθ, δηὰ δέϊενγ πανίπρ δῇῆοννῃ οὐ τ θᾶῖ στουτκάθ 
Οὐ ῥγεδοηῖ γεδβαίΐηρ 18 ἑουμάοάα, 1 86}}8}} δηάδδανυοὺσ ἴο δεσεγίδιη ψμδὲ 
86 η86 [6 οοἴτεοί μγίποίρε5 οἵ Ἔχερεῖϊοα! δη μουτηθηεῃ(, 8] βοίθηος 
Ὑ0}}} ΓΔΙΓΙΥ ΘΏΔΌΪΘ υ.8 ἴο ἀδύυοε ἔγου ἰΐ ; αἱ ἴΠ6 δϑιηθ ἴἰπη6 γουϊθνῖηρ 
δ ἢ ΟἰΠΕΙ πηοάο8 οὗ ἰγϑηβϑίαἰἰοη δηὰ ἰηιεγργείδιοη 88 ἴᾶτα ἤθε 
Ῥτοροβεά γ΄ εἰιϊηεπὶ ΟΥἰτἰοθ. ΕἸγδί, τη, (Π6 ὨΓοθεηϊ τεδάϊηρ [5 
ποὲ οὐϊἰϑὰ 'ῃ φενεγαὶ Μ55., 66 ϑοῃοοίίσει Γεργεβεη, [1 6 ἰρυηΐ 
ἴῃ αἰὐὲ ἴ6 Μ53. δηὰ αὐ τ6 Ψεγβίοϑ, ἰῇ 811] (ῃ6 ἘΔ] ογ8, οχοορῖ 
δ 8 ὑεῖ ζει Ῥβδβᾶρεβ, δηὰ (ἢοϑε, Ἰροη οἶοβα Ἔχαπιϊηδιΐοη ἴῃ ἴδο 
Ὀεδῖ εὐἀϊιοη8 8ηἀ Μ55., ἴυτη οὐὔἵ ἴο θ6 πεχέ ἐο ποπθ. (ϑ8εε Κορρο.) 
ἩΒαίενε ου)εοιΐοπβ πᾶνε Ὀδοὴ τϑάθ ἴο ἴπε μγοδβεωῖϊ γεβαϊωρ πᾶνα 
διίδθη γαῖ αν ἔγοσῃ ἀοοίΓ 8] ἀΐ888ἰδἴδοι!οῺ ἴπῶπ ἔγοαι ρστασαπηδίίοδὶ 
ΒΟΙΓΌΡΙΕΘ: δηὰ γεῖ, ἤδη {Π6 ρβϑυβαρα ἰδ αἰοθοὶγ δχϑιλϊ θὰ, ἴπ δ γα 
τυγὴϑ Ουΐ ἰο ὕὈ6 85 [1{{1|6 γβᾶδοη ἔογ (ἢ6 ΌΣΟΙ 85 ἔογ (ἢ ἰδίίεγ. Νοῖ- 
τὶ διαηάἀληρ τ] εἶ, ἔγοιι πιϊδοοησερίίοη ΟΥ̓ [Π6 ΤΕ8] δδῆβδα οὗ 186 
Ῥθδδαρβε, δηα ἃ ραγτίαὶ νἱενν οὗ {πὸ δυϊάδθηοα οἡ νοὶ ἐϊ 5 ἑου θεά, 
ΤΏΔΩΥ ἭΠΟ ἜΙΟ υησιεϑιϊ ΔΌΪ τνὲ}} αβδοίοὰ ἰο τὰς ἀοεέγίπε οὗ 
ἴ6 Ὀἰνιηἰγ οὗ ΟὨγιδὶ, 88 ἔγδβιηιβ, τοί 8, δηὰ ϑομποείί ρθη, ἢδνα 
ουηδοηϊοα ἴο δεηςεὶ Θεὸς πωρ ἢ ΟἿ 0 ΔυϊΠΟΥΪ ΤΥ ψηδίονθυ), οσ, 
85 ἰδ ἰοπς Ὁγ ὙΌΥ, ἴο ἰ6Κα τιρ πὸ σοπ͵οοίυγο ἀενδεα Ὀγ ἴΠῸ 80. 
οἰπίαηβ, ὧν ὁ. Νον 86 ἴο ἴδε ϑοοίπίαηε, ἰξ ἴ6 ἰῃ ναΐῇ ἰὸ 
ἴπδι ἐλεν σα τοοεῖνα (ἢ ἀοοίγῖπα ὑϑυ}} υμ]εγοίοοα ἰο ΡῈ ἰηνοϊνοά 
ἰα (686 πογάνυ, δηὰ οοηϊίηυς δυο}. Νοῖ δαΐῃρ νυ» Πρ ἴο ρῖνα ὺρ 
ἀεῖν ορηΐοηβ, ἴον αν Ὀθθ ριυϊ ἴο (Π6 ὨδοθβδιΥ οὗ γεβογίίηρ (0 
{6 ἐο!] ον ίπρ ἀδϑρογαίε πγδδϑιιγεθ : Εἰ Ὦ ΘΓ, ἰῺ {Π| ἢγβί μίδοα, ἰο σβη- 
οεἰ Θεὸς, ογ, φάϊγ, ἴο ἰηίογργοῖ 1 88 Κύριος ; οΥ, 86]γ, ἰὸ δἰίοσ ἰδ 
Σεδαΐϊηρ, οπαηρίη ὁ ὥν ἰπῖο ὧν ὁ ; ογ, 4.ἢ]γ, ἴο αἰϊον (86 ρυηοίυδ- 
ἴση, δπὰ πρᾶκα ἴπθ ννογὰβ ὃς ργοαϊοδίεὰ οὗ σοὰ ἐλε Ἑαίλεν, ὉΥ 
τολκὶηρ ἃ κἰηὰ οὗἨ ἀοχοϊοργ, εἰϊ εν μ᾽ δοίῃρ; ἃ οοτηπιᾶ δέϊοσ σάρκα, ἰῺ 
16 Θ6Ώ46, “Μαγν Οοά ννῆο 18 ΟΥ̓ΩΓ 8}}] 06 Ὀ]οβδθα [ὉΡ ὄδνοὺ "ΟΥ̓, ὈΓῪ 
Ρἱαοίηρ, ἴῃ δίορ αἴϊεσ πάντων, ψἱΓἢ {Π|8 δθΏ86, ““ Οοἀ ὃ Ὀϊεθδοὰ ἔοσ 
δνδι Οἡ δδοῖ οὗ {Πε86 τηοϊποῦδ 1 8ἢ.2}} ποῦν δίδίς ννυῃαὶ 1 οοῃοοῖνα 

.-----....... 

Ἐ [ἢ ρῥγοοῦ οὗ νεῖ, Κορρε εἰϊ68 {πε ξΟἸ]οννίηρ ΒΑΌθ᾽ πῖοα] μ68- 
βαρε5. ΜΙάγδβοῇ ΜΊ8ῃ16 δα. Ἢ. 19. [0]. 57, 1. ΕΗ. Ηυμπα ἀϊχίί : Οεἴο 
ποι θυ Δρρεϊ ἰδίαν Μεββίδϑ;; αυὶς δυηῖ: Φπηοη Γῃπν, Ζιάκεηη, 
(εἷος ἀϊεϊυπσοηάδ ἰῃνίοοπὶ 6856 ὕεάοσα Ζιίακεηη, 'μθ6 Ὠνιπηθγιβ ἀυσζεῖ, 
οὑπὶ ηἾ5ϊ ἰὰ ἐεοεγῖβ, οοέο ποπληδ Ἔβοἱ Π1}}}0 ποάο ρμοβαίηΐϊ,) Ζοϑεωβοεὶι, 
ΜΜεηδοῆεαι, ᾿ανίά, 5] οἢ; εὐ ἘΠ1858. Μιάναϑοι Τ ΝΣ τ δά. Ῥο. 107, 
1. [οἹ. 20, 1. δὰ νογθα ε8. 86, 10. Επ τοάδετωριΐ φεπονε γενεσίεηυν ; 
πο ἀϊεὶῖ, τεάετηρῖ! Εἰΐα, ἤϑαυς τεάεπηριὶ Μερεία, ϑεὰ γεαετηριὶ 
ΨΦοῆονεε. 

, 
Π 
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816 γι 6}}-[ουηάεα ΟὈ)δος9η5, δηἀ οοποιάςα Ὦγ ὁἐπάοανουσίηρ ἰ0 τὸ - 
ἴοΥ δοῦδα ἀἰ Που ἐἰ68. τν δῖον μαναὰ θεθη ϑίβιίεα ἴο ἴΠ6 φοπηοῃ ἴῃ» 
(εγργοίδίίοη ὈΥ ΤὩΔΗΥ͂ τγῆο Οἰογυνῖδα γαδεῖνα {ΠῸ ἠοοίγίηα οὗ ἴα 
Ὀὶνὶη τυ οὗ ϑεβυ8 ΟὨτδί, 

1. Α5 ἰ9 [ῃ6 ὑπδυςῃογίΖο Ἄδηοε ]ΐηρ οὗ Θεὸς, ᾿ξ 18 80 ἀεβρεγδίε ἃ 
τηρδϑυτα ἴμαΐ ἔενν Ἔνθ οἵ δοείπῥαη ΟΥ̓ ἰο8 πᾶνα νϑηζυγεα Ὀροη ἰΐ ; δὰ 
στ γεϑροοΐ ἴο (ἢ Οτέλοηον, ννῆο Ὦᾶνα βογυρ]θα δ {Π|ὲὶ ννογί 8, 1 
ΓΑΔΥ͂ ΒΕ 81}ἘΠποξεηϊ ἰ0 Θ.γ, [ἢδῖ (18 τη ΒΒ 76 ἀοε8 ποὶ ὑπέϊε, Ὀυϊ ομέδ 
ἴα Κποῖ. ϑεϊιοείρεη, ἰπάοο, οομέθηδφ {πὶ 1 τΠ6 Θεὸς νγεγα ρίνοη 
ὉΡ, ἴῃ6 ἀγραπιθηῖ ἴον (ἢ γίϑ 8 Ὀ᾿ν! γ νου ποῖ ὕκ ἐπλυγοὰ ; β' ποθ 
εὐλόγητος ἰδ ἀχοϊυείνο ! Υ οπηρ]ογοὰ (0 ἀδηοία {86 ἐγ Θοά. Βιι ἢ 
ΔΏΘΨΟΘΓΙ, ἐδαξ Β6ηθ6 ἰδ ΟΕ ἴουπὰ ΏΔΗ εὐλόγητος Πα8 ἐἦδ ατέϊεϊε, 
ὨΟΡΟΓ ΟἾΟΘ ἤδη ᾿ζ 88 Ὠοΐ, 

ᾧ. Οἴο] !ἶι8, αΚοθςο] ἀ, ἀηὰ οἰκεῖ, νου ἴδε Θεὸς ἔον Κύριον" 
88 ἰη Δοίβ 10, 86. Βαῖ {Π|8 8686 ΓΟδίβ ΟἹ ΠΟΤ δϑϑιταρίοη, υἱ1ἢ» 
ουΐ ἃ δῃδάον οἵ ργοοῦ, δη 18 80 εν] ἀαης}γ ἔοσμθαὰ ἔος {8 ΠΟΏσΘ, 
[παῖ ποηα οοὐἹὰ ἢανα τγεβογίθα ἴο ἰΐ Ὀυῖΐ 1086 ννὩσ ΨἜΓῈ 80 ρδΓ: 
διιδαάοὰ οὗ {Π6 ἐπροεεϊῥ έν οἵ ΟἾγ δι᾽ 8 Ὠίν]η ταὶ ἐπον Ἰν ΓΘ σοδάῦ 
ἴο ἴ8Κ6 τ} ἢ ΔῺΥ στουπά οὗ τεὐθοϊίοη, πόνγανὲν γα Κ. 

8. ΤΠαγ ΡιΌμοθα ἃ οἴβηξε ἰπ ἴΠ6 γοδαϊΐηρ ; ὩΔΙΏΘΙΥ, (88 νγ88 οοἢ- 
)εοεϊιγρα Ὦγ Βοδιμ ηρ.) ὧν ὁ ὧν ὁ ὥν. Βυῖ τΠὶ8 8 τοἴδ!γ ἀδοιϊ ἴα 
Μϑ85. οι μουν, ἀμᾷ ὈλΟΡΕΪν γοϑῖβ ΟἹ ἴπο δυρμοείέϊοπ ἰδί (86 οὔθ 
Τοβαϊῃρ ννδὲ οοηΐξουηθοὰ ΜῊ {Π6 οἴδαν: θὰῖ 18 186 ΘΟΠΙΓΒΥΎ ἰ6δὲ 
[τὴν οὗ δὴν Βυπάγοαυ οἵ Μ553. τὺ 6 δυϊοϊοδε ἴοὸ γειῖϊθ. [ης 
ἀφοὰ {86 ἴνο τεδάδηρ ΔΓΕ ποῖ δ ἢ 88 σοῦ] ά Βα δδϑὶϊυ σοηϊουμηάδεά, 
Ἦον ᾿ωργοροίδ, (ῃθη, ἰφ ἰϊ, Βαῖ ΟἿΪΥ (ἢαὶ 186 Βαϊϑία κα ϑῃοι)ὰ οὔδα 
ἢδνε οσομττοα, θὲ (δὲ 1 δῃοι !ἀ μάνα οοοιιρίθα ἀνεσν Κοονῃ Μ5.!} 

ΑΠΦΡ 30 μβδηδινογαῦϊΐε δὴ οὐἠἠθροιΐοη ἴῃ ον ἐἐοΐδηε, ᾽ϊ 15 αἸτοοδί βοοά- 
1688 ἴο ἀνγϑῖϊ οὐ βηρίδον δα] 0} }}γ τν6}} ἔουιπαδα 88 τεβρεοίθ [8 δέτε; 
ψἸμοἢ ἰφ, ἰηδϊ [6 ᾿ινονὰ β΄“ υὐἦοθο ἴθ {6 ογά ὑ τψτουϊὰ γερεοβοηὶ {πὰ 
ΑἸ 89 (δ6 (οὰ οὗ ἴῃ6 ζοννϑ ομήῳ; σοῃίγαυυ ἰο 16 ροδίἷτε 
ἀροϊαγαϊίοη οὗ [6 Αροβίϊα αἱ 8, 49. “" 15 ἢδ ἀοἰὲ οὗ ἰμ6 ὁοῖνβ ον ὺ 
18 Βα οΐ {πῸ Ουά οὗ (δε Θεδωι 168 480 δ᾿ Ἐ 

ἘΠ 85, ἱπάδεά, θη βϑρεοϊουδβὶν, δι Ποΐ 8888 οι ΟΥΪγ, ὑγρὰ, ἴῃ 
τορῖγ, ὈὉῪΥ Ὦγ. Ὑν ΣΟΥ, ἱπ Ὠἷβ [,αϑδὲ Τουρἠϊς, (ᾳυδηΐααν τηυΐαῖι5. 80 
"ὁ Ἡδοίοτο,} τῃαῖ τπουρἢ αοὰ ͵8 ἱπάεεα {Π6 αοα οἴ ἴῃε (Θηι 1 |68, 89 
ὙΡ6}} 88 οὗ ἴπε Ψενν8, ἰπ 18 86η56, [Παὶ ἢδ νν}}} Π ΠΑ} “ Δοσορί ᾿ (Π6 
Β' ΠΟ “ΚΟΥ Ρ οὗ τὶ εουϑηοδδ, ἱῃ ἜΝ ΕΓΥ ΠΟ ; γεῖ νὴ ἢ τοβροοὶ 
ἴο δἴογῃβὶ οονθηδῃΐ δῃά ρῥγίν!!ερεϑ, νυν ἢ τῃ6 οοὨίοχῖ βρθδί οὗ, (ἢ 
Οδη }|68 ποσὰ “ νἱτπουϊ Οοὐ ἴῃ ἴΠ6 ννουν]ά.᾿ Ερῆ. 2, 12. 

Βαϊ ἴῃ τπαΐ ραϑβαρὲ οὗ Ερμῃ. ὈΥῪ ἴῃς ἰοσγηὶ ἄθεοι ἰΐ 18 ποῖ πιεδηΐ 
(δι (1Π6 Ηεδίποηθ ψεσα στ ῃοῦϊ (ἢ6 ρονεγήδησε οὗ ἀοά, 85 ἢ 8 
ογθαϊυγοθ, δηὦ Ὁποῦ ΩῸ βϑοοουηίδοίαποθ ἴο ἰἷπὶ: ΓῸΓ τΠ6Υ τό γ 
Ρἰδοθὰ υηᾶδῦ βοῆλθ σοηα 008 ΟΥ̓͂ Δοςερίδπος δηα 98] ναϊΐοη Ὦγ {86 
ἰαὼ 9} παίιγο, δηὰ ψεῦε (88 ἴῃς Αροβϑί]ε 'π δῆ ῖΠο Ὁ μ͵Δ 66 88γ5) “8 
αῦν απο [πετηβοῖνθβ. [ ΟἿΪγ ἀδηοίθα ἴΠδΐ [ΏΘΥ τΥογα ὉΏΒΟΙ θνο 9 
ἔη {Π6Ὸ οχίϑίθηςα οὗ σοά, αἱ Ἰοεαϑί ργαοσίϊεαίἑῳ βιιοἢ. Απὰ ἰῃ ἴΠ6 δδπη6 
ρος (ἢ6 ἘΧργοββίοη ἰδ νἱεινεὰ ὈΥ [ἢ 6 δοουγαῖα ϑΟ θυ Βη6 Γ᾽, δηὰ τηοϑὶ 
Οοιπμηθηίδίοῦβ. 

φγῷ 
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- Δραΐη, ὧν ὁ πυουὰ 6 νεῖγ ἱποοιτεοῖ Οτθεῖς ; δηὰ, δἱ 4}} ενεηΐβ, 
πουϊὰ τεαυΐγα (86 Μγ. 51|3436 οὔδεγνεβ) [0 Ὀ6 ἰηϊγοάιιοοὰ ὈΥ ἃ καὶ, 
δηὰ αἷδο (1 νουϊὰ 944) δὴ ὁ Ὀεΐογο Θεὸς; δηά, νῆδί 18 πιόγε, 8Ὴ 
ὧν τηιδῖ Ὀ6 ουθαυάοδά, δἰποα ἰἢ6 Ἄσοηῃβίιγαςίίοηι ννου]Ἱὰ Ό6, ὧν (ἐστε) 
ὁ Θεὸς ὃ ὥν ἐπὶ πάντων, εὐλογητὸς ἐ. τ. ἀἁ. ϑυοῖ ἃ τοϊχίυγα οὗ ἴσα - 
ῬΤΟΌΔΌΪ ΠΥ δα Ὠδυεηθθθ ποη6 Ὀυϊ 8 ἰπογουρ ἢ ϑοοίπίδ δι οπη8  Β 
ὁδη ἀϊρεβί. 

4. Α5 ἴο {πὸ αἰϊοϑιμὶ νος} ἢ88 Ὀδοη τηδάς ἴο σοηνογί {πε ττογάϑ, 
Ὀγ ἃ οὔδηρα οὗ ρυπείυδίίοη, ἰηῖο ἃ ἀοχοΐίογ, ὃ ̓ξ [85 ἐδέ ἱεαδὲ ἴο 
Ῥεδά, δῃὰ τηιδῖ ὃς τε)οοϊεὰ οἡ {Π|6 ἔο! ον ῖηρ; ργουπάϑ: ποῖ ΟὨΪῪ 
Ὀεσδυδα δος ἃ ἀοχοίορυ "νου ]ὰ Ὀὲ ουΐ οὗ ρμίαςε, ([ὉΣ, 85 Ψ453Ρ]15 ννε]}} 
οὔδεγνο, (η6 Αροβιϊθ, ἰῇ ἴδ ργεδοηΐ δουγον!}]} βίας οὗ γωϊη, νγου]Ἱὰ 
ΤΑΙΠΟΥ πδτα ει] οἰ ηεἀ Δὴ ἱπέογοοείοπ ἴἤδΠ ἃ ἀοκοίορν,) Ὀυϊ Θπρεοΐα }} Ὁ 

» ὝΠΕΓΕΝΟΥ ἰζ 5 ἔουηα, ἴπε Θεὸς ἐοίίοιος ἰῃ6 εὐλογητὸς, δηά 
ἴου ἃ μ᾽ αἴ γεβδϑοι, δίηςθ {ΠῸ δ γοηρθϑῖ Ὄχργθβδίου 8 ἴἢυ.8 μαΐϊ ἴῃ ἴῃς 
δῖγοηρεϑί ὑΪδοθ, αἵ ᾿ἰεαϑί δοοογαΐηρ; ἴο ἴῃς ἰάεβδαβ οὗ (π6ὸ Ἅψεν βῃ 
ἩΓΙΟΙΘ, 8:6 ἴΠ6 ΟΡ ΠΌΠΏΘΓΟΙΔ ΘΧϑΙ}}} 65 ἰῇ Θοδηαϊ δηὲ Ττο- 
τηΐυδ᾽ 86 Οοησογάβποοβ. ὍΤῆε αγέϊοίθ, ἴοο, τνου]ὰ Ὀς τευ ϊθιῖθ. Απά ἱξ 
ἴῃ ἀοχοίορβγ Ὀδ διιρμοδοά ἴἰο οοϊηπιθηςα δῖ ὁ ὥν, ἰΐ νυοι]Ἱά σεηυΐγα 8 
τηοαί ΠΑΙΒἢ ἐγαπεροεϊἐϊοπ. ΝΑῪ (ἰἔ ἢ 6 δοοίπίδ ἢ 5 ἃΓ6 ὁρεὴ ἴο ἴῃ ἀτβε- 
φιεπίπηι αα υετεουπαϊαιη) (ΠΕῚΣ ΟΥ̓Δ ο165 ΒΟ  κἰηνς., Ογο} 5,8) ἀνθ 50- 
οἰ Ὠ π)86} , ἀγα οοτῃρε]]ο ἴο Γε]εοῖ ἰϊ, Βεοδίἐ8, ἰῃ6 οοηέεχε Τραυΐ 65 
1} σοτωτηοῦ ἰηίογμγείδι!ο ; βίης (88 ΜΊ. δἰδὰθ ὀῦϑεγνεβ) “"ὈΥ σὸ- 
ἔειτίηρ, (Ππε86 ογάβ ἴο ἰΠ6 Βαΐδετν, {π6 δεδβα ἰδ ΔΌΓΕΡΙΪγ Ὀγοίαη, ἀπά 
ΔΏΟΙΠΕΙ ΔΟΓΌΡΙΕΥ Ἰηϊγοαυσοά ; ὈΥ γείεγγίηρ; ἴδ ἴο Οὐγίδέ, ἴ8ῃ6 οοῃ- 
δ᾽δίθπου ἰδ ργεβεγνοά, δη4 (ἢ οΟἸἑπιηχ γίβεβ ; ἴῃ6 ὨοΏουΓ οὗ ἴΠς Ψεννϑ, 
88 ἃ παίίοῃ, Ὀθεΐηρ; ἴΠ6 Ὠοτα ὀχαϊ θὰ ἔγομ {πἰ|8 οἰγουμπηδίδποε, {Πδς 
10:6 ϑοη οὗ Οοά, 86 ἴο ᾿νὖὲβ Ὠυτηδη πδίυγο, τνὰ8 ἀδβϑοοπάθα ποτ ἵπϑῦλ. 
ΤὨϊΐδ δρρυπιοπίὶ ἰθ ἱπάεεά διηρ!ογεὰ ὃὉγ Τεοάοτεί, ἰῃ {πὸ ζΟ]]οννΐρ᾽ 
ΣΩΔΕΒΙΟΓΪΥ δηποίδίοη Οἡ ἴπ6 ψῃοΪο νεῖθα : Καὶ ἤρκει μὲν ἡ τοῦ κατὰ 
σάρκα προσθήκη, παραδηλῶσαι τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ τὴν θεότητα" 
ἀλλ᾽’ ὥσπερ ἐν τῷ προοιμίῳ, εἰρηκὼς τοῦ γενομένον ἐκ σπέρματος 
Δαβὶδ κατὰ σάρκα, ἐπήγαγε, τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνάμει" 
οὕτως ἐνταῦθα, εἰπὼν τὸ κατά σάρκα, προστέθεικε τὸ, ὧν ἐπὶ πάντα 
Θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶναε᾽ ἀμὴν' καὶ τῶν φύσεων δεικνὺς τὴν 
διαφορὰν, καὶ τοῦ θρῆνον διδάσκων τὸ εὔλογον ὅτι ἐξ αὑτῶν μὸν 
κατὰ σάρκα ὁ ἐπὶ πάντων Θεὸς, αὐτοὶ δὲ τῆς εὐγενείας ἐξέπεσον, καὶ 
ἀλλότριοι τῆς συγγενείας ἐκείνης ἐγένοντο. 11 ἷ8, τηογεόνεγ, {ΓῸΪῪ 
οὐδϑεγνεὰ ὑγ Μγ. 5᾽δάθ, (δὶ [ῃ6 “" ρῇῆγδε εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, 

πὶ ὕνρίος [παῖ δυοῖ ἀοχοϊορ!ε8, ἰηϊοπαεά ἴο δρρὶγ ἴο οὰ (ἢς Ε8- - 
ΠΟΥ, 8.6 σομηοη νυ] (ἢ 81, Ῥαδι}], Δ δρρμεοδιίηρ ἴο 1, ἐ5. Οδ]. 1, 5. 
 (ογ. 11,51. Βυϊΐῖ, 86 Κορρε οὔδβογνϑϑ, ἴῃ 4}} ἴῃοϑε ρίδοθ ἴπε ργέ- 
οεαϊπᾷ οοηΐοχί τεϊαῖεβ (0 Οοἐ τς ΕΔΙΠΕΣ 4]90, νυν οι 18 ηοΐ (Π6 ο856 
ἵπ ἴῃ6 ρῥγοβθηΐ ρϑ5βδρθ. 

ο Ὁ [ἡ δὲ δθονα νον οὗ τ}}8 ραββαρθ ἴπ6 ἰδεατηθὰ “ζ985ρ]8 ἰῷ ὄΡΈσῪ 
Τεθρεοί οοἰηοϊάε8β. Απά ἢδ {ΓὈ]Υ οὔδεγνεβ, (δι ΔΗΥ ΓΕΒ ΕΣ υνἱ ποι 
.υ͵ἱ88, δηὰ Ἰρῃογδηΐῖ οὗ [ἢ6 νδγίοιιβ ἱῃιουργοίδίοηβ Ὀγουμῆῖϊ ἔογνδγα, 
σουὰ παῖυγα !Πν Γαῖα (6 νογάβ ἴἰο Οἠνιθέ: 85 18 ΤΠοσθονος γεηυϊγοὰ 
(6 86.458) Ὀγ ἴῃ κατὰ σάρκα, ΟὨ δοςοουηὶ οὗ [πὸ ἐες αἱκ)υπρεπαὶ. 
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Ὀεΐπρ' ὉΠΙΟΓΏΛΥ δρρ] δὰ εἰϑαυνῆογα ἴο {Π6 Βδίδοσ, ἔπ γηθθθ πὸ οὔ- 
)δοί!οα δἱ δ]} ; ἴον 1 1π6 ἀροβί!β, 88 1ξ ρ] αἰ ΠΥ ἀρρεϑιϑ, ἱπιεηἀδὰ ἴο 
δϑϑογῖ {πὸ Ὠὶνιηἶυ οἵ ΟΠ γἰϑὶ, {πῸ δδβοσιίοη νοι σοσαῖνα δου αἰ τ 98] 
ἔογοθ ἔγοιῃ ἢΐβ υἰϑῖῃρ' Β0 ἢ 8 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ, 88 8 ΘΟΠΏΠΊΟΙΪΥ ΔρΡρ]εὰ ἴο 
(π6 ΒΑΙΠΟΓ." " 
Τῆι, 1 (τη, 1ἴ Πδ8 θη οἰεαγὶν βμοννη [δαί (ἢ6 Ὠεϊογοάοχ οοη]6ο- 

ἴμΓε5 δηἀ πηοάε8 οὗ σοῃϑίπιοϊΐοη 818 4υ}16 ᾿ΠΔατη 5810]6, δὰ Ὁς(ΟΥΪῪ 
ἴο ὃ τε)εοϊεά, οι οἡ τ 6 δοῦγα οὗἁ “" ὑπ] οδηθοὰ αγοοὶς "1 8δπὰ οοῃ- 
ἰγαθαηά ἰηίεγργείδτίοη. ᾿πᾶὰ ἤονν, μανίηρ (1 ἰτυδῖ) ργονεᾶ [6 
ἴσα ἢ οὗἨ (ἢ ΘΟΙΏΙΏΟΗΪΥ τεοεϊνεα γοααὶπρ, ἀπὰ δῆοννη (ἢ 6 ἔα} γ οὔ 
ἴΠ6 αἰἰεοιηρίβ ἴο Αἰῖογ (6 οοπείγμοέίοπ, ἵ νν}}} ρεόοθεα ἰο ἀδίθυ πα 
{Π6 Ἔχϑοὶ 6η86 ᾿Ἰηνοϊνοὰ ἴῃ (ῃ6 ννογήβ. ΕῸΓΣ ὄνβὴ ἴἤοβα (οιηπ)θη- 
ἴαίουβ ννῇο ΤΕΙῸΓ (ἤδη ἴο ΟΠΓἰδὶ, 5115. 0 αἰ θδγ ἴω {Πεὶν Ἔχ ροβιἰοη οὗ 
1Π6. ΏοΥ υδιι8}}ν σοηδίγυθ (ἢυ8, ὁ ὥν ἐπὶ πάντων Θεὸς, νοι 
{Π6Υ ταί δαυϊναίεηί ἴο ὁ ὥν ὁ μέγιστος Θεὺς, 1.» ὅν, ““ὙΒΟ ἴθ {Π6 
ΒΌΡΓΘΙΠΘ Οοι ῸΓ ἐνὲγ ἴο Ὀ6 δαἀογοὴ." Βυῖ ("8 ἱπϊογργεϊδ(ίοη [168 
ΟΡΘῇ ἴο θεγίουϑ οὈ)θοϊϊ 8, δηᾶ 88, 1 (πιηἷ, ἀοηδ ἱηβηϊία ἤᾶτὰ ἴἰὸ 
ἴπ σδυδα οὗ ογιποάοχγ. ΒΥ αἰϊζειηρίίηρ' ἴο ῥγοόονθ ἴπθ Ὀἰνιη οὗ 
4ε6δ8ι8 ΟἾγὶβί ἔγοπι ἤεβ6 τνογάδ, 80 ἐπέίεγργεὶεα, 6 βύονα ἐοὸο μιμοῆ ; 
δηά ὉΥ πιρκίηρ, 96809 ΟἾΓἰδὶ δι ργ η} 6 ΟΌΘΥ Οοα ἐδ Ἑαέδεγ, νγὰ τωῦκὸ 
π6 ΑἸΠοβί]α αἴ ἃ ἀοοίσπθ, ἢοΐ ΟὨΪΥ ΠΟ ννῇθσα οἶβα [ουπμὰ 'π ἢΐ8 
Ἐρίβι}68, (ον ἰηάδεά δὴν ψἤογα οἶδα ἴῃ ϑογρέμτγε,) Ὀὰϊ οοπίταασϊείονῳ 
ἴο ννμαῖ ἐ6 ἐλεγ ἐουπα. 886 1 (ον. 8, 6. 1δ, 27 8ι 48. Ερβ. Φ, 192: 
1 Τί). 2, δ. ΡΙιὶ]. ὦ, 9. Τα αθόνα σειδτκ 8 Ὀσου ἢν ἔογυναγὰ ὈΥ 
Κορρδ 88 ἃ ΡνΕΓΥ͂ βρεοίοιιβ οὈ)δοϊίοη ἰο {6 ρ8 558 85 ἰΐ ΠΟῪ δίδῃδδ ; 
δυϊζ τΠδὶ ἰ8 ΟὨΪΥ οἡ [8 ργεβεηέ ἱπίετργείαίίοπ, απὰ οὶ οἡ {παῖ νυ] οἢ 
Ι 5}8]] δἰαῖε ἔδυῖπογ οη. Απά (18 νν}}} ἐπδῦϊθ 8 ἴω σεηονα ἀποέδογ 
ἀπο Ὑ τυ ΐοῖ 85 Ὀθθη ρον ΕΡΙΪΥ ὑτρεα Ὁ Ῥεῖβ. δὶ Κορρε; 
Πϑηοῖν, ΨΥ 80 ἔενν οἵ [6 δ ὶγ Εδῖῃεγθ νεῖ εἰμί ογθὰ ἴἢ6 ρϑδθβρθ 
ἴῃ γγοοῦ οὗ η6 Ὀἰνη! οὗἉ ψεϑὺδ ΟἸγῖϑὶ ὃ [ἴ τᾶν ([ οοηςεῖνα) ἢδνα 
θεθη Ὀεβοδιβα ἔπον τΠουρης ἰξ δεοπιθαὰ ἴὸ ᾿ΏΡΙΥ (6 δι ργοιηδου οὗ 
Ἄεδι ΟἾγῖδί ονοῦ ἀοὰ {πὰ Ἐδίῃοι : ἃ ἀοροίγηθ δραΐηϑε νυ ϊο (ΠΟΥ 
δῖγθηυοιβὶν, δηα ἰπάδοὰ νϑγῪ ΡιΟρΡΟΥΪ, οοπίεηάοα. (ες (Π6 ᾿ῃ- 
ΤΟΥ͂Δ] Ὠεξεηδὶο ΕἸΔδΙ ΝΝΙοβθης Ὀγ Βρ. Βι}}, ἐβρϑοῖδ!!ν ϑεοῖ. 4.) Τμα 
αδουο, ἰπογείοσε, σαπποὲ Ὀ6 ἴΠ6 Γ6 4] δεῆ86 οὗ ἴἢ6 μᾶϑβδαρθ. ΖΤῆαί Μ}]], 
1 (ὐκ, Ὀ6 ἔοιιπά ἰῃ ἴΠ6 ἔΟἸ]υνηρ; σοηδί οι οη δηὰὰ ἱπιίογργείδίίοη, 
νυ Ὠΐοἢ 8 δὐορίεοα ὈΥ͂ δονο γα] οανΐηθηΐ ΟΥ̓ τἶς8, δηὰ δηηοηρ; [ετὴ ἐπα 
Αὐζποῦβ οὗ οὐν Εηρ 9 ἢ ναγείοη : ὃ ὥν ἐπὶ πάντων, Θεὸς εὐλογητὸς, 
“4 ΜΝ} 18 ΟΥΘῚ 8],᾿ 1. 6. [ογὰ οΥῸΓ 8]}, (85 ἰῃ Ζ0}. 8, 8. ὁ ἄνωθεν ἐρχό- 
μενος ἐπάνω πάντων ἐστι. Ἐρῆῇ. 1, 92 8. 238. ῬὨΠ, 2, 9. Μαῖῖ, 98, 
18.) (φοὰ Ὀ]ε5βεα ἴον Ἄενθῦ. Τίνι 'ἴ ἀρρεᾶγβ [δι [66 δ γα ἔσο {ΠῚ ηρ5 

ἼΑ ποῖ αἰδοίη αῦ οὔθ Οσοῦγβ ἰη βοιγ). ϑυρμὶ. 597. δςοῇἢ. 
ἀμεμφῆ, δι’ αἰῶνος μακροῦ πάνολβον. 

1 19 ἴ'ἴῃ ναΐῃ {παῖ ἴ(ἢ6 ϑοσιηΐδ)8 ὈΓρῸ ἢ 6 ἰΓΓΟΡ.ΪΑΥΠῪ ΟΥ̓ ἰηϑοοιι- 
ΓΆΟΥ οὗ {Π6 Αροβίϊθ᾽ 5 ϑβῖγ]6, νυ ΐοῖι ἔογ 48. 8 ἴο δ᾽ ΓΙΟΟγ ἰῃβ᾽ϑὲ οὴ (ἢ 6 
ΤΌΪ68 οὗἩ οσοπϑίτυοιίοη; 5566 1 ὩΔῪ Ὀ6 πιαϊηϊαϊπεά, ἰμαὶ (Π6 ΑροΞῖ]6 
8. ἠοὶ ἰγγεροϊαγ τοϊ ἢ ταδρθοῖ ἐο ἠδιηδοβ, Ὀδίης;, ἃ8 'ἰΐ ψεγθ, “" ἃ ἴδνν 
υηΐο ᾿ἰπ1861Ὁ" Βεβίάεβ, 85 Κόορρα τϑιραγκβ, [π|8 ῥγϊηοῖρ]ε 8 ποὶ ἴο 
θ6 σδι]ε ἰὴ γΑΒΏΪΥ δη ὉΠ ΏΘΟΘΒΘΆΓΙΪΥ ; Οἰ Βουυν 86 Ἔν ΤΥ (ἰΐηρ; Οὗ Τὰ ἢ 
Δα οογίδιηυ ἴῃ ἰλἰογργοίδίιοη νν}}} θ6 ἀεειγογαά, ᾿ 
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Ῥεοάϊολίϑὰ οἵ ζε505 ΟἸ τοὶ, απὰ νεγο ἰωϊγοδυῤεοά 88 ἰοπάΐηρ (ὁ ἀοποων 
{Π6 παίΐοῃ ἔγο τυΐοῖ!: ἢς ἀεδοοπαθ. δ γε, (Δηα νυν ῃΐο!ν βοοι8 ἴο 
Τεῖεν ἴο 186 κατὰ σάρκα 7υδῖ ὈείΌΓΕ,) {παὶ 6 ͵ἰ8 αὐοῦς αἰΐ, 1,οτὰ “ω» 
Ῥτεδβιε οἵ αἱ ἀγεαίεαά ὀεὶπᾳ.. δεοοπαΐψ, (ἀνὰ ννίοῖ '5 ἱπιτοἀιοεά ἴὸ 
οορδτγῃ δηὲ ἢΠ]υδίγαῖς {πὸ Ογ ΕΣ Ροδίιϊοη,) ὑπαὶ ἢ 16 Οοά ὀἐεε:εὰ 
τ ευεν. Απὰ (πππ8 (65 ΒΡ. Ῥεδγθοι οὔϑεγνεθ) ἰο (Ἔϑε βεὰ ἴῃ6 δαυδ γ, 
ΟΥ Γαΐ μον ἰἀθηιγ οὗἉ πἰ6 Ὠεῖϊγ. (8ες Βρ. Β0}} δῃὰ Αὐρ. Νονγοοιηδ.) 
ὙΠ μϑδδαζα ἸΏΔΥ ὃθ (Π8 ραγαρηγδθε : “ Απὰ οὗ ννβοιῦ, 85 ΘΟΠΟΟΤ- 
ἱπρ (;6 βεθῇ, (ἐ 6. ἷ6 λμπεαμ σαραοὶν,) ΟἩγὶδῖ σδιηθ, γγν80 ἰδ (ἰη ἐμαῖ 
᾿υΔῺ σαρϑοίγ) Ζοταὰ οἵ, δξωργϑῆιε οὐὲν 8}} (ογεδίϑα Ὀθ:Πᾳ9), Ὀεΐπε 
ἱπάεοα ΟΟὮ (δπὰά οἰδἰενίηρ; οὗ τἰρὶι [Π9 ἀδρργορσίαίς ἐἐέίε οὗ Οοὐεδ}) 
ἐδλε ὑἱοφεεὰ ἔογ ὀυεν.᾽" 

Ἐμυδ (10 οσοποϊαθε τὴ ἢ (6 ννογὰδ οὗ δοθαγία 6) “΄ {{Ππεγὸ νη}}]} 86 }}} 
τεπιδίη ἰὼ (8 τηδυγοσαῦϊε ἴοχῖ α ὑγοοῦ οὗ (Ἰ γίϑι᾽ δ ργορεῦ Ὀεΐτγ, 
το) 8}} (Π6 ορροδεῖβ οὗ [δὶ ἀοοίτπὸ πᾶνα ΘῈ ὈΘΘΩ, ὯΟΣ ΘΥ̓ῸΣ 
1 06 δῦϊα ἴο ἀθόνγογ." 

6. οὐκ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὃ λόγος τοῦ Θεοῦ. 1,68ὲ 
ὙΠ (Π6 ΑΡοβί16 [88 {ἢι|8 ἴᾺγ ργϑηϊοδίθα οὔ (Π6 ἀϊρ- 
ὩΠῪ οὗἁὨ (Π6 [5Γ46}1{68 βδῃου!ὰ Ὀ6 ρογνογίθα ἴο πηθϑῃ, 
{π8ι Ὀεοδιιϑα οὗὁ [ἢ686 ὙΘΓῪ Ὀγογοραίίνοβ ἔογιογί 
ιδηίοα (ο [ῃ6 6» 18 ρθορίθ, {π6 96 ψγ)8 ϊσῃς ὄν 
ὯΟΥ διγορδαίθ ἃ γρῆς ἰο {πδιηβοῖνθβ οἵ ἰαυίηρ ὁτοίμ- 
δίυο οἷἰαὶπι ἴο ἴ{Π6 ὈΘηο6ῆϊςβ οὗ {π6 Μοββίαϊ "8 Κιηρσάοπι, 
δηά γοφμὶγίηρ [Π6ηὶ το (ῃ6 ΔΙ ΓΒ ΪΠ658 οὗ Οοά, 
[Π6 ΑΡοβίϊα δησοιιῃίεγβ [18 δ᾽ ηἰδίεν ἱπίογργοίδιοη 
δ βϑῃθίηρ ἰΠδ0 ὈΥ ““ [5γϑϑὶ 65, ἰο ψῃοτ ὈδΙοηρ [ἢ 6 

'ν1Π 6 ῬΓΟΙΏ1868," ΔΓ Ποΐ τηθδηΐϊ ζ06 13 ὈῪ ὈΙΓΙΉ, ΓΔςΘ, 
οἵ οἰγουπηοϊδίοη, Ὀὰΐ γαίῃογ αἱΐ πιο ψἰτπουΐ Ἔχοθρ- 
(ἴοῃ, οὐ ΜὮ ΟΠ, ἰπρέο ἔτο ἴῃ εν ν8, ραγΕΪΥ ἔγομι ἐἢ 6 
οἴδεγ ῃδίϊοηβ, ρα 84, οὗ 8 ον ἴγθα Ὀθη βρη Υ, 
δηδ νἱπουΐ ΔΠΥ τηογὶξ οὗὨ [Π6115, ἀδείοσιηϊηθα ἴο ἢ6- 
βίον {Π6886 Ὀθηθῆϊβ. Εὸγ ἰξ 18 ἴο ὃ6 τϑιηθηθογοά, 
πὲ (18 ο]6 ραβϑᾶρα ἀοϑθβ ῃοΐ ἰγθδΐ οὗ νῇῃδλί γα 
(8}} τὴ6 φέογπαΐ δαἰυαέξΐοπ οὗ ἑπαϊυϊάμαΐς, Ὀὰξ οὗ {Π6 
οἰ Πς δηὰ ἱπνιδἰίοη οΥὗἮὨ θοίἢ {π6 6 8ἢ δηά (δ 8 
οἴμεον παέϊοης οὗ {Π6 τιηΐνογβα ἴο {Π6 Ὀοῃρῆϊβ οὗ {Π6 
ΜΜ653918Π᾽8 γε !ρίοῃ. Ἂ᾿πά ββίποθ, Ἰηάθϑα, {18 ἰην α- 
ἄοη ἀο068 μοί ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΠΥ οὐέλθν τῆΆ ΚΘ Θνοσν ομδ ἰῃ- 
νι 6« (45 (88 Ψ6ν»)}8 41} δῃἃ βὰς ἢ) ροββθββογ οὗ βἔβγῃδὶ 
δα νϑίίοη, ο7 οδ.86 {Π6 ποη-ἰην!6ἀ (88 (6 Η δίῃ δηϑ, 
αἰ τπουΐϊ 8 γονθαὶ θά γο] ]ρΊΟ}}) ἴο 1086, Δη 4 πιΐ89 ΟΓ οἴοσ- 
ὯΔ] [6] οἰ ; ἤΘΏςΘ, 480, ἰξ 18 Δρραγθηΐξ (45 ψε ἢᾶνβ 
αἰγοῦαν ργονϑά ἴῃ ἃποί]εγ ορβϑογνδίίοῃ) {ἰδὲ (18 ρα8- 
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ΒΔρΡ6 σδηποί θ6 Θπιρ]ογοά εἰτπογ ἰο ἀθίδηα οὐ ἴο 1π|- 
ῬΙΙΡῺ ΔηΥ δϑβοϊυϊθ ἀθοῦθα οὗ αοά Ἴοποογηίηρ {Π6 
Θίδγη δὶ βα νδίϊοη οὐ ᾿Ἰηἀϊν! 815. (Κορρο.) 

ΤὨ6 56η868 οὗὨ {18 ρᾶϑ88δρ6 18 88 [ο ον: “ΤΠΙΚ 
ποῦ ἰπᾶΐ σοά 4068 ποΐ βἰδῃπα ὈΥ ἢ]8 ῬΓΟΙΐ868 : ΠΑΥ͂ 
ν ΘΓ γ, ποῦ ΒΟΒΟΟνΟΙ 18 Ὁ Ὠδίοη ἃ τὸν 15 αἶϑο, ἰΏ 
ἐπ {Γ6 δοοδρίδίοη οὗ 6 ὩδπΊθ, δῃ 75» αοἰϊξδ, ἰο 
ΨΠοτ (Π6 Ὀτγομλΐ868 ρογίϑιη." Οὐκ οἷον 18 ΠΟΙΠΠΊΟΠΪΥ 
ἰηζογργείθα οὐ δυνατὸν. Βιυΐ (Π6 ῥτορτγιθῖυ οἱ {ῃ68 
Οτοϑοῖς ἰδηρυαρα ψοιϊα τγοαυΐγα {πΠ6 δα άἀϊοη οὗ τε. 
Β6531468, 1 ψου]ὰ γοαυΐγα (ἢ [ηῆηϊῖνο, ποί {6 [ἢ- 
ἀἰϊοδινα. (Κορρθ.) [Ι{ 18 ρ]δίη]ν δὴ 6] ριῖςαὶ δηὰ 
ῬΟρΡυΪὰγ ἴογπι, ἰο Ὀ6 (18 ΒΡ] 16α : “7 ἀο ποῖ δας 
ἐλὶδ, ἃ5 ᾿ἰπουρῇ 1 ψουϊὰ ἰηβίπυδία ἐπί ἰΠ6 ψνοτγὰ οὗ 
Οοά Πιδὰ βηϊοά ἴῃ 118 οἤξδοι. ΤἬΘΟΡὮΥΪ. ἜΧΡ 18 : 
Οὐ μόνον, φησὶν, οὐκ ἐκπέπτωκεν ὃ λόγος τοῦ Θεοῦ, 
ἀλλ᾽ οὐδὲ οἷον, ἐκπέπτωκεν" οἷον ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐγγὺς γέγονε τοῦ 
ἐκπεσεῖν, ἢ δοκεῖν ἐκπεπτωκέναι. Απάὰ 6 ἀν αι 
{Π6 ῥΡᾶϑϑδρα ἢ8 (ἔγοηπι ΟΠ γυϑοβί.) : “" Βαϊ [{ 8}} 6 
ποῖ βανοά, Οὐ ἢδά8 ποῖ {ῃογοῦυ ἀδοεϊνοα οχρθϑοίδ- 
[Ἰοἢ ἴῃ ἈΠ Πρ ἴο ρογίοσπι ἢ 18 Ργοπλβθ8 ἴὸ ΟΌΓ ἔογε- 
(ΔΊΠ6τα ; ὄνθη Ποῦ ρἢ 80ΠῚ6 ΤΔΥ ὈΙΑΒΡἢΠΘΙΠΟΙΒΙΥ ΒΥ 
{πᾶ ἢδ ῥγομη 864 ἴο ΒοπΊ6, ἃηἀ ράᾶνα [0 Οἵ 6Γ8. 

ΤΠα λόγος Θεοῦ 18 ἑογιηθά οἡ (6 Ηοῦ. ΣΤ ὙΊ, 
ἐπε ίυπιο Ῥγοπιΐδο5. ὅθ 8. 106, 14. 110, 45. 
Ὅτοι., ἱπα δορά, ἰα1κ68 11 ἰο ἀδηοία {Π6 αὐνὲπο ἐἠγεαέεη- 
ἐηρο. Βυϊ (Πα 18 ἃ ἔδγ [6558 ἴδ. 1]6 Β6η86. 

᾿Ἐκπέπτωκεν, ““ Ὧδ8 τη38604 οὗ 1[(8 οἴἴἶροί." [Ιῃη {}18 
(ΘΓ {Π6ΓῈ 8618 (0 Ὀ6 ἃ πηρίδρῇογ ἰδίῃ ἴτου 
ΔΙοἤοσυ. ὍΤῆο ἴογοθ οὗ {[π6 ἐκ τῇαῪ ὃ6 {Πυ5ἰγαϊοά 
ἔτοπι {6 ΨΙΓρΙ απ ἐοέμηι ἐπιδοῖίθ δἷπθ ἰοέμ. Μ βῖϑ. 
βὶνα8 8Δῃ δχϑιηρίο οἵ (6 Ψψογά ἔγοπη ΤὨυογά. 8, 81. 

ἘΞ βεο Ἠδγροοῦ. δηὰ ἴΠ8 οἵ Ὶ ῥρβββαρθθ ἰῃ ἡ οἰβίεΐῃ. 48 ἴο {ἰπόϑα 
οἰζοἀ ὕγ Πίπῃ ἴῃ ὑγοοῦ οὗ 86 οτηϊββίοη οὗ τε, ἱῃ6Ὺ δσὰ ποῖ ἴο (ἢ ρὺΓ- 
Ῥοβθ; δίῃςθ ἔλεγα οἷος εἶναι 8 ἕογ βούλεσθαι. ὙΠεΓα 18, ποννονον, 
Τϑβοὴ ἴο {Π1η}κς [ῃαΐ οἷον εἶναι ἀυε8 δοπχεῖἑπη68 σοὺ τ ὶϊπους (8 
τε, ἰὴ ἴΠπΠ6 8686 ἐο ἐδ αὐΐθ. 866 Μαί(, ὦγ. αν, Ρ. 693. Ἑε τ. ΒΙοιηξ, 
Πεγο, Ἀοννανοσ, [δαὶ δὶρη βοδιὶοη ἰ8 ᾿ηδα 2586 06; 9ϑΐωοα ἰζ νου 
σοαυΐγο ἴο ἢ [οἸ]οννεά ὅν 8ῃ ἱπβηϊίνα; ΠΟΥ ννουϊὰ [ῃ6 ξθῆδθ Ὁ6 80 
8.1 1840]6 ἴο [16 σοηϊοχί. 
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καὶ τῶν ὑπαρχουσῶν ἐλπίδων ἐκπίπτόιεν, Δ ἃ σοῃηρᾶγεβ 
Ον!ὰ Μ. 2, 828. Μαρη!β ἰδιηθηῃ Ἂχοὶαϊξ δυ818. 1 
1η6 ργϑβθηΐ ἴδθγῃ ἐκπίπτειν, ΒΟ 6018. ΘΟΠΊρΑΓΘΒ διεκ- 
πίπτειν (ἴὴ ψὨϊοΝ (Πθγο βθθῖηβ ἃ τιϑίδρῃοσγ δκθη 
ἔγοιῃ βοίῃβ βοιΐ οἵ ρᾷπι6 δ ογίοκοί, ψῇθη {Π6 081] 
βο68 ἐῤγουσὴ [6 νἱοκαοῖ, ἀπά ἀο68 ποῖ οἴἶξοι 1183 ρυτ- 
Ρο86). Ηργα Κορρα τοίογβ ίο 1 88). 8, 10. 7058. 
91, 45. 23,14. 4 Κίηρβ 10, 10. 1 (ον. 18, 8. (αἱ. 
δ, 4. ῷ Ῥεῖ. 8,17. Απά 6 8808 (δὶ οὐ γὰρ ἴ8 ἴοΓ 
ἀλλ᾽ οὐ ΟΓ καιτοὶ οὐὐὁ Ηδ «480 τ ρθουν τϑιηδγκβ (Πδζ οὐ 
πάντες 18 ἃ ϑοϊ᾿δῃφ4 ἜοΧχρτγοββίοη ἔογ πολλοὶ). 

ὅ. οἱ ἐξ ᾿Ιραὴλ, ἱ. 6. 1ϑθγ 6 1168, Φαννβ. ϑροόκϑθῃ θῃ)- 
ΡΠδιίοα!γ. Οὗτοι, ἰὰ πηϑὲ Ὀ6 ορβεγνϑί, 18 ποῖ ρἷβθο- 
ηδδίϊς, δι υϑοά ἴο βίγθηρίῃθη (ἢ8 δβϑβϑογίίοῃ. ΤΠ6 
Ρδββϑᾶρα 15 {8 ρϑγαρηγαβοά ὈΥ Τυτγηοῦ: “ὁ 1 15 ποῖ 
ἸΔΘΓΟΪΥ ἃ σοηηθοίοη ψΙ ἢ {Π6 ΡΘΟρΡΙῈ οὗ ἴβγδθὶ ὈΥ 
ἀδβοθὴς ἴτοπῃ ψδοοῦ, ψῃϊοῆ σοηδίϊ υἱ68 1Π6 {τ 6 
1βγδ6} 116 ἴῃ (86 Βρί γι] Β6Ώ86 : ΠΟΙ 18 ἴἴ 8 11η64] ἀ6- 
βαθηΐ τη γον ἔγοπι ἰμ6 ραϊγίαγοθ ΑὈγδῆϑα, πἢὶςἢ 
ἸΏΔΚΟΒ ΡΘΙΒΟΠΒ Βρ ΓΙΑ Π}Υ ἢ8. Ομ] ἀγοη." “4 ΤὨυβ 
(οὔβεγνθβ ΤΌγηθγ) (Π6 Ἰδιῖον οἴδυβα οὗ νϑγ. 6. δά 
{Π6 ἴογηηοσ οὗ νοῦ. 7. Ψ1}} Ὀ6 διιξῆθηίο. “ΓΗΘη [Ὁ0]- 
ον δὴ ἐξωδέταἰΐοη οὗ (18 ἀοςίγίπο, ἔγοπι (ἢ:6 ἢ ΒΙΟΓΥ 
ΟΥ̓ 1η6 ρδίγιδγοἢβ, βδῃοψίηρ (ἢδι (6 Ψ6 8 664 ποῖ Ὀ6 
ΒΕ ΓρΡΓΙβα ἃ δὲ {Πϊ8, ἔοσ ψιτ ἘΠ 6 δησοβίοσβ αοα δῶ8 
αἰναγβ δοίθα δοοογάϊηρ ἰο 18 οὟἢ ρύγροβεβ, 1 Ὀ6- 
βίονιηρ, ρϑυίσυϊαγ ργίν! ] ομζ685 οὐ ἰἢ6 ἀεβοοηδῃῖ8 οὗ 
ΟἿ6 ταίμογ {ἢ δη οὗὨ δηοίμοσ. Τῖβ 18 βῆθνῃ ἴῃ 1Π6 
836 οὗ Ιδαὰς (νϑῦ. 7, 8, 9.), ψῆο μψᾶ8 Ὀοτη, ἢοΐ 80- 
σοτάϊηρ 10 {Π|6 τηθγα σουγβα οὗ παίῃγα {τέκνον σάρκος), 
θυ ἴῃ σοηβοᾳυθηςο οὗ (οὐ  ρᾶγι συγ ῬΓοτη86 πλ]- 
του] οὐ] νοῦ ῆθα τεκ. ἐπαγ.). ΓΘ β8Π16 ργΓθίδγεῃησα 

τ΄ Αηὰ δα δρροκί(ε!γ οἰϊε8 Φυάϊι 6, 9, ἐλάλησε καὶ οὐδὲν διαπε- 
σεῖται τῶν ρημάτων μου. ὮὨϊοηγβ. ἢ]. 8, 48. διέπεσεν βούλευμα. 
Ριμπὰ. Ῥγίῃ. 8, 87 χαμαιπετὲς ἔπος. Απά Νεῃ. 4, 66. χαβαιπετεῖν». 
50 νγ6 5}, ““ΓΠ6 βοῆσπια (ΐ ἐΐγοιρ ἢ." 

εσγε Κυρίκα τηοβῖ δρι}γ σοιρϑγεβ Ρ] υἰαγοῖ, Ρ. 388. τῶν δὲ ἀκούειν 
μὴ δυναμένων νέων, μηδὲ ὠφειλεῖσθαι δι᾽ ἀκοῆς ὀλισθέντων, ὑπηνέ- 

ιος ὅντως ὁ λόγος ἐκκίπτων, ἀκλείης ἀΐϊδηλος ὑπαὶ νεφεέσσι σκε- 
ἄάσθη. 
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ψγ»88 Βῆοψῃ ἴῃ {(Π6 σ486 οὗ 8000 δηά ἔϑαι (νοσ. 10, 
11, 12, 18.) 30 {δὲ {π6 68 δά ἢο γϑδβϑοῃ ἴο δ 
ΒΌΓΡΓΙΒΕαΑ ἰ{ ρᾶγὶ ΟἿΪΥ οὗ ἰμθπὶ ((Π6 ἐκλογὴ 11, 7.) 
ΨΘΓΘ δαἀπ6α ἰο ραγίακε οἵ (εἰ βιίδη ρυίνι!οραβ. 
ΤΟΥ πδὰ πὸ γΓθᾶβϑοη (0 σοιῃηρίαίη, θθοδιι86 10 τᾶ 
{Π6ὲΓ οσῃ ἔδυ, ἀπὰ (ὐοα 8 ραίίθδῃοθ [δὰ Ἰοηρ θ6θῆ 
οχιθηαθοά ἴο {ἢ 6 πῃ." Εἰ ἀπεοξ Ὁ 

7. οὐδ᾽ ὅτι εἰσὶ σπέρμα Αβραὰμ, πάντες τέκνα. Βαϊ 
ὨΟΥ ἔΌ]]ονν8, ἃρ ἴο νϑῖ. 18.., 1{π8ιγαῖθ8 [Π6 βϑης πγχθηΐ 
{πηι ““1ῃ6 Ὀδιηρ Θοηἀαοα νι Ὀοηδῆϊα ἔγοιη οὐ 
ἀοο8 ποῖ ἀδβρθηά ὕροῦ διγιἢ ἃπα ἀδβοθηί." ΤὍὸ {18 
Ῥυγροβα {π6 Αροβίθ δι ρ!ουβ βχδῃ} 168 ἴο ψ Β]Ιοἢ {Π6 
Ργά6 οὗ της 468, ψῃο οαϑβίβα οὗἉ ἰῃοὶγ ἀδββοθηΐ ἔγοπι 
ΑΌτδδπι, σου] ορροβϑα Ποιϊῃϊηρ; ὨδΙΏΘΙΥ, ἃ8 ἀναννῃ 
153ϊ, ἔγοτῃ {Π6 ροδέογιέψ οὗ Αδγαδαπι Ὠϊτηβθ , ποί 81} οἴ 
ψ Πο86 ἀφβοθηάδηΐβ8, θυ ΟὨΪγΥ (86 οἸδβρΓιης οὗ 188δ8ς, 
αχροεϊθηςσθά [Π6 ρᾶγίϊου αΓ Κιηάη688 οἵ [6 Τ,οΓά, ἰο 
(ἢ6. πορΐοςΐ, Ιῃ βΒοιηβ ἀορτθθ, οὗ ἴῃς 18γδθ 1165, [Π6 
ἀσϑοοπάδηίβ οὗ Κοίυτγδῃ : θαϊγ, ἔγοιῃ Ζϑααο, οὗ ψῆοβα 
οσμϊ άγθη, ποῖ δαμ, Ὀυΐ «αοοῦ, νὰ5, Ὁ 16 Ὠ᾿νὶΠη6 
ἀϊϑραηϑαίίοῃ, (6 ἀδβιϊηθά ργορθηϊίοῦ δπα ἔουπάον οἵ 
τπδῦ παιίοη Βογθδῖοσ ἴο Ὀ6 80 πηποῇ ἑδνουγεά, 

ΡΙ1ο, ἴοθ, ἢ88 ΠΠΔΏΥ Ῥά58Άρ.68 ἰ0 {Π6 8816 ρΡΌΓΡΟΒΘ, 
ἀιβογιηρ, ἤονανοσ, 1η 1ἢ18 Γοϑρθοῖ, {παΐ (ΠΟΠΊΓΑΓΥ 
ἴο 1Π6 ἰδϑίπηοηΥ οὗ 1Π6 ψῇοϊα Μοβδὶς Ὠϊβίοσυ) 116 
ἈΒΟΣΙΌ6Β 11 σΠΙοΗν ἴο {Π6 υἱγέμο δηᾶ »ιογὶς οἵ ῖϑλδς 
8Δη4 Ψεαοοῦ Ὀεγοηά (ῃοβα οὗ ᾿ἰβῃιηδοὶ δὰ βδιι. 
(Κορρβ.) [ἷ[ἢ ]υιϑἰγαιίοη οὗὁἨ {Π18, 866 βθνϑγαὶ ἰηΐθ- 
ΓΟΒ Πρ ρΡ4588ρ68 αιοῖοα ἔγοιη Ρἢο ὈΥ δγρζΖον δηὰ 
Κορρα; 85 Ρ. 104, 441., Ρ. 906, 919., ὅτε. 

Τῇῆδ ψογάβ οὐδ᾽ ὅτι σπέρμα ᾿Αβραὰμ, ὅτε. ἀγα (ἢυ8 
τοηδεγοά Ὀγ Κορρε: “ΝΕ ΟΓ Ὀθοδιι86 ΠΟΥ ΔΓΘ 
ἀδβοθηάρά ἔγοθη ΑὈταϊ απ ἂγα ΤΠ ΘΥῪ ἢ18 σὨ]] ἄχθη, (1. 6. 
ΘΠ ΔΕΙΟΑΙΥ 80, 8ἃ5 ὑϑίηρ {{κ υηΐο {ποὶγ δι Ποσ, 
ο6. ποίβθ οὔ Βοιι. 4, 12. δηα 8, 890.) δηά (ΠδΘγοὺν 
ἢϊ8. 80η8 ἴῃ [{0}} ἸρΡΏΐ, δηα τῆι18 Παοῖτβ οὐ ψῇῆῃδίζονον 
δοοΐάβ ᾶἅγτὸ {πεὶγ ἔδυ 8, οἰ ΘΓ ἰῺ ῬΟΒ86 58:0, ΟΥΓ ἴῃ 
Ὦορα δπά ργοιῃ!86.᾽ ὅ66.6 ὕὑβθῃ. 925, ὅ δ ύ. Βοη). 8, 
17. ΤΠ6 Ρᾶ8886Ὲ8 18 [ἢ}8 ραγαρῃγαβοα Ὀγ “ΠΘΟΡΏΥ]. : 
“ Ὑγῃαι (οὐ ρῥτοιη!β64, ἢ ρουίοσιηθα. ΕῸγ ἢ 53α]ὰ, 
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ες Τὸ {Πδ66 δηά (ο (Ὦγ 8664 1 νιῖ]]! σῖνε 11. Νον [ἰοὲ 
1.19 466 οὗ ψῆαῖ πδίυγε ἰ8 (Π|8 ϑ8ε5δ ἃ. Ἐὸογ ποί αἰΐ νγῇο 
ΒΓ6 ἔτοπὶ ΑὈγδῆδπὶ ἃΓῈ οἡ [πδΐ δοσουηὶ ΟΠΪΥ͂ ἢ18 
β66 ἃ; ΔΗΥ͂ ΠΊΟΓΟ (Πδη 411] ἰἢο86 ΨῆΟ ἃγα ἔτοπὶ [βγϑεΐ, 
ἴβγδϑ 68: θυ ἰῆοβα Ὀαροίίθῃ δοσογάϊηρ ἰο 8886, 
δη ἀἰθρίαΥ {Π6 νἱγίιι68 οὗὁὨἮ [βγδε]ὶ. Ηδ υ868 βγδοὶ ἔὺ 
ζδοοῦ, 88 δοίης τἢῆ6 τῇοτο ΠΟΠΟΌΓΑΡΪα ἢδηθ. [ἶ, 
{πογαίογα, γοῦι ἰδαγη ψῆο ἃγθ θοροίξθη δοςογαϊΐηρ᾽ ἴο 
15446, (ῃ6η γοὺ Μ1}} ηπά τἢ8 Ῥτγοπη86 ἢ88 ποί θθθῇ 
ὕὈγοκθη. ΕῸγ το {Π686 ψαγα ρσίνθη {ῃ6 {Πϊηρβ ῥγο- 
τηϊ86." 

7. ἀλλ᾽ ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεται σοι σπέρμα. ἮξεΙδ πα 
ἴᾶνα ἃ ροριυΐϊαγ 6} 1051, ἴο 6 βιρρ θὰ 85 [Ὸ]]Ον8 : 
“ {0Γ {{Π||5 γγᾶ8 1{ 8814, [ἢ686 εγα {π6ὸ ψογά 8. Τ]α 
Β6η856 ἰθ: “ [ἡ [8886 5}4}} (Ὦγ 5664 ὃ6 Τα] εἀ ;᾽ οτ, 
ἴῃ ΟἴοΓ ψογάϑβ, “ 1 18 ἐπ δηά ὃν ἰβδὰς (δι (ΏΥ 5οϑά 
8411 Ὀ6 παπιριῖ, ἀπ ονίδίη ἔλπη8 δηᾺ σοἸὈΓΠΥ : 8 
86η86 οὗὨ καθεῖσθαι, 1 Ὀο]ΐΘνα, ὑπ κηόνη ἰοὸ ἴῃ6 (].45- 
δ᾽σαὶ ΨΥ ΘΓΒ. 

8,9. στο ἰΐ ἰ5 βϑῆονῃ ἰδὲ ψῇῆδίονογ αἰ γοησα 
τηὶρσῃν οχίδὶ θαεῦψθοη ἴ888ο δηά [8ῃτηδ6], (πΠᾶὶ τγᾶβ ἴο 
6 48ογ δ6α βοϊ οἷν ἴο {πΠ6 σοοά ροαϑιγο πα σγδοῖοιβ 
Ρτοηῖβα οὗ (ὐσοά, 

Ἐ 1 ὁνουϊὰ Ὀ6 σοῃβιήεγε, δηὰ νὴ} }} ἠοίϊοά, παι {Π6 Αροϑίϊε, ἰἢ 
1818 δηὰ {Ππ (οἸ]οννίηρ; ᾳφυοίδιίοηθ, ἀοἵῃῃ ποῖ ρίνα 8 (6 τνυῇοϊα οἵ 
(πε ἰοχὺ νυ ίοἢ 6 ᾿Ἰπἴθηἀβ βῃου]ὰ Ὀ6 ἴἀκδεη ἰμΐο Ὠΐδ ἀγρυμχθηῖ; δὰΐ 
ΟὨΪΥ ἃ Ὠΐηϊ οὐ τεΐβγεηοα ἴο {6 ρβββαρεβϑ ἴο νηΐ ἢ ΤΟΥ Ὀεϊσηρ; ἀϊ- 
τοοῖηρ 8 ἴἰο ΓοοοϊἸδθοὶ ΟΥ ροσιιδ6 (88 ῬΠΟ]6 μαδϑαβε, δηὰ ἴθοσα νίθνν 
δη Ἰυάρε οὗ ἴῃς ἔογοα οὗ ΠἰβΒ διρυγηθηῖ. Ὑπαῖ ἢ 189 80 ἰο Ὁ6 ὑπάογ- 
βίοοα Δρρϑδῖβ ἤϊοτῃ [Π6 σΟΠΟἰ 810 ᾿6 ἄγ αννβ νϑγ. 16, “480 ἰδῃδῃ ἰϊ ᾿9 
ποὲ οὗ πὰ (ἰαΐ ννἱ]εῖ ἢ, ΠΟΥ οὗὁἨ Ὠΐ ταί για πησίι, Ὀμπὶ οὗ αοὐ ({Παὶ 
Φῃονν οἵ ἢ πλεγογ Ὁ Ιἢ Ὠδ διραυμπεηίβ 7, 8, βεηη. 6 8811 ἢοΐ οῃδ 
ΟΣ οὗ ΑὈγδδδεη 5 εοἱἐἑηρ ἰδῃγαδεὶ ἴοὸ Ὀ6 ἴ}|ὲῈ δοοὰ ἰῃ ποῖ ἴδα 
μδιίνας τς ὑ6 ἤΠ]]ειἰ, ἤοῦ οὗἨ 8880 8 νυ] ηρσ ἔδϑαυ ; ὩΟΓ οὗ 

οδ68 ΜΠ] ρ;, οΥ Ἰηἰογοθάϊηρ, ἴΠαὶ {Π6 ἴθγϑο ἴοβ ταὶρϊ Ὀ6 βραγδᾶ: 
ΠΟΥ οὗἩἨ Εδδυ 5 τυ πηΐην ῸΓΣ νεηΐδοη: δαϊ ὈΥῪ ἱηϊΓοἀυοίηρ; [Π686 ρδΓ- 
ιἰοι τ ἰηίο [νἷ8 οοΟὨοΙ δίοη, πὸ εχῖνθδ 5 ἴο υπάογβῖδηᾷ τμαὲ Ἡΐβ 
4υοίατοηδ 8:6 ἴο Ὀ6 (ΒΚθὴ ἱπ σοῃηδοίίοιι τι} [ἢ6 τυποὶα βιουῦ οὗ 
νΠἸΟὮ ΠΕ ἅτ μαγί, Τῇηα βϑῖῃὴθ ἰΠϊηρ᾽ ΠΊΔΥῪ δε δα] ἃ οοποογηίηρ ἢΐδ 
ΘΟΠΟΙ υβΐοη γῸΣ. 18. “« οι ἴα νν}}}] Ὧδ6 παιάθποίῃ." Παγαοποίδ ἰδ 
ποῖ ἴῃ ἷ8 δγρυπιοηῖ; Ὀυῖ ᾿ξ ἰδ ἰὴ ἴδ σοηῃο]ιιδίοι, ““ ἰπογοίοσο," ἃο. 
ΤΙ ροπογα ιν οὗ ἴῃ6 96 νν8 'νϑῦθ νγ6}} νϑσβεϑεὶ ἰὴ (ἢ ϑουρίυγεβ; δηὰ 
8 Ὠΐηΐ νγ88 διι ῆηοϊθηὶ ἴ0 γανῖν {16 ΠΩΘΏΊΟΣΥ οὗ 8 ννῆοϊς ρᾳβ8δαρΈ. 
(Ἰυΐοσ.) 
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: Τουτέστι, ““ΜΏϊοΙ Πὰς {18 ἔογοθ, ἰ8Β ἴ(ὸ Ὀ6 80 υη- 
ἀεγβιοοά." Τέκνα τῆς σαρκὸν 15 Θαυΐϊνα!οηξ ἴο {ἢ6 
σπέρμα φτοςοάϊηρσ, Αἱ ταῦτα τ. τ. Θ. βϑυρδιὰ ἐστι. 
Τέκνα τῆς ἐπαγγελίας ἰ8 ἴον τέκνα ἐπηγγέλμενα, ὮΥ ἃ 
Ηεθγαΐβαη. [ἢ ἐπαγγελίας Ἧ6 τηυδβὲ αἰϊόπα ἴο ἃ 5ἰρ- 
ηἰοαςίίοη οὗἉ {16 ψογὰ γεαυθηΐ ἴῃ δὲ. Ῥαὰ], Παπη εἶν, 
{πᾶϊ οὗὨ {π6 ““ ἔγθα θθπίρηϊν οὗ (Π6 Ἰοἰεγ ;" ᾳ. ἃ, 
“1ΒοΒ6 80η8 ἴ0 Μῇοπι ρογίαϊη8 (ἢ 6 [8] γ, ὃν (86 
ΒΙηρ Γ ὈΘΗΙΡΏΪΥ οὗ σοί, ῬΓΟΙΏΙ86α 0 ΑὈτδἤδιη." 

ΔΛογίξβεται εἰς (ΔΌΓῚ ψ 1} 2), ἴον νομίβεται εἶναι, ““ ἃτθ 
τπουρὶ το 6." ΤὍΤΠα β6ηβ6 οὗ (6 οἰδιιδ 15: “ὁ ἃγ6 
τπουρῇῃξ ο Β6 {Π6 ἴσῃ ΑὈγαἢδπ  ἰ8ῃ οἰδρτίηρ,, δηά 
ΔΓΘ {Πογοίογθ ἰγοαίθά ὈγῪ σά ἃ8 ἢ 8018." ΓΕΌΡΡΘ) 
ΟἸοαγίυβ Γι 8 [πῇ 16 Αροβίῖθ ἤθγα ἔο] ονν8 {ἢ 8 
"ΜΗίάνασοὶ, ΟΥ τηγϑις8] 56Π56, οὐ ψνῇ  οἢ 566 ἢ]8 ηοίθδ 
ἂρ. οΙΪ, Τί βυῤ)εοῖ 185 βιγίΠογ 1ΠΠπδἰγαίθα Ὀγ 
Μαδοκηΐϊρῃς, ἢ. νν 6 }} γθλδγκβ, Πα ἴῃ πιακίηρσ {8 
πδίυταὶ 866 ὰ τΠ6 ἰγρὲ οὗ {ῃ6 ϑθριγί(ι4], ἀπά {ἢ 6 ἴδῃς 
Ροζὰϊ ] οββίηρσϑ {Π6 δι] 6 η15 οὗ (ἢ 6 οἴδγπαὶ, [ἢ ΓΘ νγὰϑ 
ἴῃς σγοαΐαϑί ψβάομ, ποῖ οἷν θθοδι156 (6 ΘΒ] Θηη8- 
τσ] τηϑιμοά οὗ γοργθβθηθηρ' {Π1ηρ8 88 τιϑ08] ἴῃ ἐδ 
ΘΑΓΙΥ ἀρθ5, θὰ θθοδιβα (ἢ6 ὈϊΓῃ οὐὨ Ιβαᾶς ννὰβ ἃ 
ΡΙεᾶρε οὗὨ {π6 Ὀϊγίῃ οὐ {Π6 βρὶ γίτυ8] βδθθά, ἀπά βε- 
οάυ86, δ η [ἢ6 ΘΙ ΡΟΓΑΙ Ὁ] Θβϑί ηρδ ΡΥΟΙ 564 ἴο (ῃ6 
παΐιγα! 8664, ραγι συ αν]ν τοῖς ἰηϊτοάιςσίοη ἰηΐο 
Οδπδᾶπ, ψ89 Δοσοι ρ  Βῃ6α ὈΥ [Π6 Ἰηοϑὲ ΘΧΙΓΔΟΓΔΙΏΠΔΓΥ 
ὀχογίίοηϑ οἵ (Π6 αἀἰνίῃθ βοψδγ, ἴξ 88 βυ σῇ ἃ ρεάρθ 
δηά ρτοοῦ οὗἉ {6 ᾿πηἰγοάδαοίίοη οἵ {πὰ βρίὶγίζυδ! βθϑὰ 
Ἰηἴο [Π8 ΠΘΑΝΘΗΪΥ ΠΟΙΠΊΓΥ, ἃ8 τηιϑῖ ἴῃ 8}} ἀρθ8, {{}} 
{πᾶ ὄνθηΐ ἤδρρθῃ, βιγβηρίμθη {πεῖν (Δ, δηα ρἷνο 
ἴπ6 [Π6 σγοαῖθϑί ςοηβοϊδίιοη. 

9. ἐπαγγελίας γὰρ ὃ λόγος οὗτος, ἄς. ΗδΙδΘ ψ6 
πᾶν (6 ΒβΒᾶπΊ6 βεπεϊπηθηΐ σοηῇγπιοα ἔσοιῃ δοσγίρίαγο. 
Τῆδ ρδγίουϊαγ ραββασα δ υἀδά ἰο 18 αεη. 18, Φ0., 
1Π6 ιοίδἰίοη ἔτοπι ψν ἢ 6}} ΘΧΔΟΙΪΥ σΟΥΓΘΒΡΟΠ 5 ἴῃ ἔδε 
46ηδ6, (ῃουρἢ ποῖ αὐ ἴῃ ἐΐθ τυογ5, ἴο {6 ΗοΌτεν 
δηά δορίπαρ!ηί. (ΚοΟρΡΡ6.) (Οὐοτηραγα 1}}}8 φιοϊδίίοῃ 
ψ ἢ (6 οτγὶρίηδὶ, 1ἢ δυγθη 8. Ὁ. 405., οΥ Μτν. 
Ἡογηθ᾽8 [ηἰτοά. ο!. Φ. ἥγοιίβ. οἰϊθϑ ἃ βἰ τη} γ Ρ88- 
βρὲ οὔ Ηοῃι. Οἀ. 10. 447. περιπλομένου δ᾽ ἐνιαυτοῦ 
τέξεις ἀγλαὰ τέκνα. 
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Τι 18 ρἰαίη (Πδί ἃ ἐψρίοαὶ 8686 8 ἤΘΓῈ ἱπίθηαθᾶ ; 
οὨ ΜἬοΪ 866 (Πγγυβοβί. δηα {ἢ6 ατθοῖς (οηπηοηΐα- 
ἴοτγΒβ. Κορρα οὔϑβογνθβ, ἰδαΐ χὰ πιυϑύ ΙΔΥ 8. 5[Γ658 
ὈΡΟΙ ἐπαγγελίας, Δηἀ ηοΐ ὩΡΟΏ οὗτος, ψὨϊςοΐ,, ΠΚὸ (Π6 

ΘὈτ. δΕΤΊ, 15 ρυΐ ἔογ τπ6 βυθϑίαπενα νοῦ ἐστ. Τὸ 
1018. 1.8ὲ οὐβογνδίίοη, ἤονανοσ, (οἴθη Ὀοΐογε ἱποὺ]- 
οδίοά ὈγΥ {Π6 Ἰδαγπθά Οοιηπιθηϊαῖογ,) 1 οδῃ βοδσγοοὶν 
886η)ῖ. ΤΠΘΓΘ 18 Ὧ0 ρΙδοηδβιη οὗ {Π|6 ἀδηοηβίΓαςινο 
ΡΓοποι ἦλθ γ6, 88 πῃ {Π6 Ργθοθα ρ νΘΓ5685 ; 8πὰΔ ψἤΘΓΕ 
τὶ ἀἄοε8 οχἰϑί, ἰ( 18 ποὶ οἰθαῦ [πὲ [6 6}1108158 οἵὗὨἨἍ [Π6 

ΜΟΙ βυῤβίαπιινα 18 ΟσΟΔβιοηΘα ὈΥ {πὲ ρ]Θοηδ88 ; 
βίης 6 ἰξ 18 οὗ ρογροίυδὶ ὀσοῦυγγεηςα, δηα 18 οῃ6 οἵ {{1|6 
ϑίγοησαϑί οἢαγδοίαγίβιο8 οἵ Ηβῦτγον 1ἀϊοι,. 

Κορρβ οὔδοενϑβ, {ῃ4ὶ (ὐοά 18 8αἰὰ ““ἴο σοῦ! ιἱηίο 
6," Ψἤδη ἢ 15 Ὀοβίονιης ργοδί Ὀθηθῆϊβ ὑροη 
(δ. Απηά [ἰ 18 γτοιμδγκοα ὈγῪ οβθηπι., ἰῃδὶ 88 
Ιβδδς γγὰἃ8 Ὀογση ὈΥ ἴῃ6 ἴογοβ οἵ ὨΊν1Πη6 ῥγοίηϊ86, 850 
ψο ΟΠ γἰβιδηβ ἂγὸ ὕόγη, πού ὈΥ {Π6 ρΡοννοσ οἵ πδίυσοε, 
δυΐ Ὀγ (Π6 οἴδδοι οὗ Ὠινίηθ νἱτίι6, τ ΠΙσἢ νγα ΔΡΡΙΥ ἴο 
οὐγβαῖνοϑ ὈΥ̓͂ ρΡΓΟΙΪ86. 

10. οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ Ῥεβέκκα, ἐξ ἑνὸς κοίτην 
ἔχουσα. Ἦορτοα ψ6 ἢαᾶνα αἀποέπΠογ. οχαπερῖίθ, Ὠδτλοὶυ, οὗ 
δαας, ὈΥ 1Π)6 8016 ὈΘηΙρΏΠΪΥ οὗ Οοἀὐ ρῥγεξοσγοα μοίοσα 

Ηἰδ Ὀγοῖδθοῦ Εϑ8ι: τ ΠΟ ἢ τν88  αἰουιαἰεά: ἴο ἤδνο6 80 0 ἢ 
{πΠ6 σγοδίοσ ψαερις οἡ {86 τηϊη 8 οὗὨ [η6 968 ; ραγέΐν 
81) ς6 Θδοἷ) ψγ88 ὈΟγη οὗὨ [Π6 88Π16 πη ΕΓ, δηα 86 8 
ἴτε ψοπδῇ ; ραγέϊψ Ὀδοδυδα ονθη Ὀδέογα {Ποὺ πδά 
Ὀδοη Ὀογῃ, ᾿ἰΐ νψ88 ἀδοϊαγοὰ ἰδὲ {Π6 σοηπα!ϊίοη οὗἩ {ἢ 6 
οὔθ ψου]α θ6 βυρογῖογ ἰο (ἢδί οὔἢο οἰμογ. (Κορρϑα.) 
«οι 866 {118 1ῃ βδᾶς, Ὀυΐ, ψῃδὲ 18 Ιογο, 1η 16 
6886 οὗ ν]η8 οὗ {ἢ 6 88π|6 (δῖον δηὰ τηοίΐῃογ, Εδϑιι 
δηά 246οῦὉ. ΕῸΓ ποίιμογ αἀἰὰ ἐΐον δον (6 βᾶπ|6 
ἔανουτγ; Ὀυΐ οἠα 8 οὔοβϑη δηά Ἰἰονϑά, δηά {π6 οἱδοῦγ 
(ςοιῃραγδίϊνο Υ) ἢαϊθα. ὅδὸ εἰπᾶὶ γοιιϊ πγιιϑ μοί 81 
ἴῸΓ ΔΏΥ δοοουηΐ ΨὮΥ οὐ ἢδ8 οἤοβθὴ {86 Οἰδῃί 68 
δηά γο]θοϊθα {πΠ6 Ηδθγονβ." (ΤΠ ΘΟΡἢγ].) “ Ιἔγου 
ΒΙΡΡΟΒΘ ἰ( ψἃ8 ὈΘοδι86 οἵἨ ϑαγδῇ ἰπδῖ [λις 85 ΡΓ6- 
ἔογγοα ὑβεΐογε [βῃπηδϑὶ δηα {Π6 β8οη8 οἵ Αθγαῆδιῃ ὈΥ 
Κοίυγαῖ, ἡ δί οδη γοὺ β88Υ ἴο ερθοοαῦΡ ΕῸΓΣ ἢ 
{Π6 ΓΘ 88 οὔθ πιοίῃϑν, ομβ ἰδίῃθγ, οὔθ σοποδρίϊοη, 
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[86 ἔνο 80η8 θαοοῦ δηᾶ ἔβδιυ δεὶμρ ἐιοΐη 5." Ἐὸογ (δὲ 
5 [Π6 πχοδηίηρ οὗ ἐξ ἕνος κοίτην ἔχουσα. (Ἰ πεοοάογει.) 
Τῆς δῦονθ οὐβθγνδίϊοῃβ 88 ἢ ον ουηἀε ὑροη 
ΟὨγυϑβοβί., 0 ἢδ5 τη] ἢ ΓΘ. πιαίίογ, (Παὲ ψ1}} το- 
ΡΑΥ ἴΠ6 ἰσγουῦα οὗ ρϑῦιιϑαὶϊ. 458 ἰο [Π6 οοηϑίγυςσίίοη 
οὔ τῆ656 ψογάϑ, ἔἤ6 ΓΘ 18 (88 18 Πα ΘΏΓΠῪ (ἢ6 οᾶ86 ἴῃ 
ουῦ ΑΡροβῖ[6) ἃ ψῇοΐα βεπίθηοθ ἰϑίξ ἰο θ6 βυρρὶϊοά 
ἤοπὶ (ἢ6 σοηίοχῖ, 1. 6. (Α8 ΚοΟρρο πὰ Βοβϑθῆμ. βὺρ- 
βεδι) τοῦτο οὕτως ἔχει, ““(ἢ18.18 [ἢ ο456," οἱ Σαῤῥὰ 
εἴκνυσι τοῦτο, “ ὧρ65 ϑεΓδῇ βῆον [Π15.᾽ ΟἷΠογ ΡΠ1]ο- 

Ιορ!δ5ἴ8, 48 ϑοῃοορίίρ. δηὰ (ἄγρζΖον, ἴκο Ῥεβ. ἴον 8 
ΠΟΙΩΪ ΔΕΙ͂Ν. ΡΘΠ6Π8, 1, 6. ““ αυοά 44 δἰ(Ιηοὲ δά :" οἢ ᾿ 
Μ ἢ] ἢ 566 Μαίῃ. ατ. ατ. Βαῖ {Π6 βἰγαοίαγα οὗ (ἢ 6 
ἐοϊονίηρ ψογὰ8 βθθιη8 ηοΐ ἰο δά (ἢ]18 ρυΙΠοΙρ]6. 
ΤὨα ᾿δαγηθα Βρ. Μαγβῃ ψου]ά ϑΡΡΙν ἔσται, ἴτοτῃ ἴῃ6 
Ρτθοθάϊηρ βεηίθησα Βιυῖ 1 ψουἹὰ 6 νϑγῪ Βαιβῇ ἴὸ 
ΒΌΡΡΟΞΒΕ ἃ Βυραιπα! το ἔγοημι [ἢ6 ᾳφυοίοα ψογά8 οὗ [6 
ῬΓοι 868. [{ ψου]ά 86θπ), ίοο, (ἃ5 Μτγ. δίαάδθ οῦ- 
Β6Γν68,}) 10 ΠΗΡΙῪ (αὶ (ἢ6 Αροϑβίβ 18 γοϊδίϊηρ (ἢ 8 
ψοΓαβ οὗ (6 ργοπιΐδα ταδί ἰο δρθοςοα, ὙΠΟ 18 ποΐ 
1η6 ς886. 

10. ἀλλὰ καὶ Ῥεβέκκα, ““ ΒοΌδοσα 450, (ΠΑΠΊΕΙΪΥ, 
βῆσνβ (Παὶ ΟΟά, ἴῃ σοηξετγγηρ ΘΠ Θϊ5, ἢ48 ηΟ τοβρθοῖ 
ἴο ἀφβοθη!)." Κορρο Β0ρρ)]108 ἔπαθε τοῦτο, ὨΔΙΏΘΙΥ, 
{Παὶ ποὲ δοέξ, Ὀὰϊ οπὲ οπίψ οὗ ἴΠ6 οὨη]άἄγθη ἐμουϊά 
θ6 Ὀ]6ββθὰ νἱτἢ βίησυίαγ Ὠινίηθ Ὀοηρῆίβ. ΤῊ 5, ἢον- 
ΘΥΘΓ, β86θιη8 ψδηάοσγιηρ ἴοο ἔἅγ. [0 18 {πουρῆΐ, ίοο, 
Ὀγ Κορρο, ἰμαὲ Βοῦδοσα 18 τηθη!]οηρα γαῖῃογ (ἢ8 
Ι88ᾶς, 1ῃ ΟΠ ΓΜ Υ ἴο δαγδῇ 1.8: θεογθ.. 

Ου {Π6 οσοπϑβίγαοίίοη οὗ ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα ΟΥ̓ 685 
8ΓΘ ἢοΐ ἀρτοϑᾶ, δ΄'βεα Ρο θ᾿ β δύῆορ. δηὰ ὑνοῖ . Ἡδῃ)- 
τηοηά ἰαἶκθ8 {ῃΠ6 ψοΓαΒ ἴο τηθᾶη ““ δὶ οῃσθ:ὔ᾿ δυΐ ψίτῃ- 
ουξ δι μοῦῖγ. ΟἸἾΠοΓβ, τηοϑὺ ἀΌΒΌΓΪΥ, ΓΟΠΘΓ: “6 Χ 
ση0 σοπουδιῖυ." 6 ΟὨΪΥ πιοάθ οὗ [ηϊογρτγοίδίίοη 
{πὲ ψΨ1}} θθαῦ δβχδῃμηδίίοη 15 ἰῃαι οὗ ΤὨδοάοχοῖ, 7.8ὲ 
Ῥοίογθ οἰϊθ, δῃὰ οἴθϑγβ, ψΠο ἴδ Κα κοίτην Ἐ ἔχουσα Ὀγ 
τηοϑίδ  θρϑβί8, (Ὁ συλλαβοῦσα, ““ σοῃοσίν!ηρ, οΓ “Ὀγίηρ- 

ἈΞ ΤῊ]5 ογὰ 18 ἃ νουθδὶ ἀογνθαὰ ἔγομι κέω, ΟΥ̓ κεῖμαι, ἔο ἰΐδ; 85 
Ἰεοίυθ, ἴσοι λέγεσθαι. 
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ἴηρ; ἔογ ἢ; 88 ἴ σὰν οὐ ἰδηρτιᾶρα 6 56 {6 Ἰάϊοπῖ, 
“4 98ὴ6 88 σοὶ ποῖ Ὀο4." ΤὨ18 βἰρηιβοδίίοη, δηὰ 
οἴμοῦβ ψῃϊοῦ (ἢ6 ψογὰ Ὀθδγβ. ἤν ἃγίβθη ἴΤΟπῚ πηο- 
ἀεβίν : δπὰ {πϑγείογε βδογεὰ ΟγΠ168 8γθ 11] δπιρίογοα, 
(45 Κορρθ) ἴῃ οἴδγίηρ Ἔχ] δηδίοηϑ, ἴο {Π6 νιοϊδί!οη 
οὗ ἀδοθηου, θογα πὸ (Σ αΙρυβ 18 γοαυϊγϑα, 
Υ εἰβίθιη ἢθγο σοπημρδύθ Ηογοάοϊί. νι. ἤοῃι. 19, 4. 

τῷ Μεναλίππῳ γίνεται ἐκ κοίτης θῆλυ τέκνον. Βυΐ [Π6ΓΘ 
ΠΟ ΒΡ πΊΟΓΘ ἰ8 πιοδηΐ (ἤδη συνουσία, ΜΝ ΠΙΟἢ (πού! ἢ- 
βίδηάϊηρ ν δὲ πιδην ἰδαγηθά ΟΥΙ65 ὉΓρΡ6) οδϑηηοΐ δ6 
[Π6 Β6ὴ86 ἤδγθ. [{ 18 ΜῈΠ γειηαγκαὰ ὃν Μι. δ΄ῇ΄ἈὩαιαθ, 
1Παἱ “16 Αροβίῖβ δ 6 βυρροβοαά ἴο δάάῃςδ (ἢ 8 
ς886 ἔγοιῃ 118 Ὀδίης γεῖ 5ἰγοηρογ δὴ δε οἴδος: ἴῃ 
{6 οδ86 οὗ ἴβαδε δηά ἰ᾿βῃμπηδοὶ, ἰῃϑσο ψογα ἔγγο Πηο- 
{Π6γβ: δῖ Βοῦοοοα δὰ ΟὨΪΥ οπ6 Ὠυϑραηά, δπαὰ ΠΟΓ 
οὨϊ] άγθη γα {Π0Ὶ18.᾿ 

11. μήπω γὰρ γεννηθέντων ---κακὰν. ΤΏΪ5 15 (δίῃ 
ἔγοπι θη. 925, 28. ΤΠ6 ψογήβ μηδὲ πραξάντων τὶ ἀγα- 
θὸν, ἢ κακὸν γοτα δα θά, 1 ογάδυ (Πδὲ {πΠ6 ζ906018 τοῖρῃςϊ 
ποῖ ἱπηϑρίης ἔπδυ ἰοϑὲ (6 Ποηοὺν οὗ δαΐηρ τ τοοῖ 
οὗ τῃ6 ρθορὶβ οἵ (ὐοά, οη δοςσοιυηῖ οἵ "8 ργοίδη!μυ ἴῃ 
(ἀοϑρίβϑίηρ τῃδι ποπουγ; (Ηφθτ, 2, 16.) δρᾶ {ἢ 118 4}} 
ποίϊοη οἵ ἱπαϊντἀϊ4] ποτ οὗ ὁδοῦ τη ορίδιπίηρ (Π6 Ὠ1- 
νη Ὀοηοῆϊξθ τσῆς Ὀ6 γοπηονοϑά ; 80 (Πι {Π6γο τϊρὴξ 
6 πο οσοβδίοη αϑογαθα ἔοσ {86 «26 )8 ἴο οὐδ]δςοῖ. 
(Μδοκηΐῖρῃι ὃς Κορρϑο.) ' 

Τι '6 εἴγαηρε (δὶ (6 ΟΑΙν  ηἰδῖί8 σδῃησοῖ, ΟΥἹ ὙΠ ἠοῖ, 566 ἴῃεΐϊ ἴῃ 
811} (π18 1ΏΟΓΘ ἰδ ΟἿΪῪ Τοξεγθησο ἴο ἴἢς εἰθοϊΐοη οὗ παέξέοπε, οἱ οἵ ἱπ- 
αἰοϊαμαὶς : ἃ ρΡοΐηΐ οἡ 'νΒῖςἢ 411 τπ6 ΕΔΙΠοῦΒ υρ ἴο Αὐμριϑίΐη (Ἰνῃοδ8 
δυμουῖγ, οοπδίογίηρ; [ν͵8 ἰρῃογδηοε οὗ πε οἱ βία] ἰδηρυαρεθ, σ8ἢ 
μα δυῖ 5] 16:1 ἴῃ τηαΐίειβ  Βοἢ ἀορθη Ὡροη δη δρουγαῖα Κηον)εοάρε 
οὗ τεἰν ἰάϊοτη8,) δῃὰ 4}} [6 πιοβῖ }υάϊοϊοιι τοοάθγῃ (οπληδηϊδίοῦβ 
ΔΙῸ δρτοοά. Μὰ 1᾿π|ϊτ8 νν}}} ΟὨΪΥ μεγι πη6 (ο ἰηβεγί ἴῆ [οὶ ]οννίηρ; 
ἀσοὶδῖνα δἰαἰδιγοηῖ ἔγοῃλ ϑοῖηθ οὗ {6 τηορῖ οπιϊηεηὶ δηᾶ ογ ποάοχ 
ἰβεοϊορ δ. 

ΤἼΘ οἰοοιίΐοη Παγα ἰγεαίεα οὗὁὨ ἷβ ποῖ ἴο οἐεγπαΐ βαϊοαίϊοπ, Ὀυϊ 
ΤΩΘΙΕΙΥ ἐχίεγηαϊὶ, ὨΔΙΆΕΪΥ, {6 οἰοοίίοη οὔ (δ 6 ΨοννἰΞἢ παίϊοπ ἴο Ὀ6 {Π6 

Ιε οὗ αοἀ. Ἐογ ἔδαιι δὰ Ὀδεὴ εὐἀιοαδίοα ἴῃ (ἢ ἴγιε τγεϊ σίου, 
δηά Ὁγ {δ6 τἰΐε οὗὨ οἰγοιιμοἰϑίοη δὰ επίεγε ἰηἴ0 ἃ οονεηδϑί συ ἢ 
Οοά, τηνε Πδ, οὐ ἢΐ8 ρασῖ, ἤθνεῦ ὕγοκε, 1, {ποθ η, ἔϑδιυ. μδὰ βίουα 
Ὀγ εἶδ εονοπδηὶ τ Οοα, δὰ παῖ ἴγυτἢ νυ ἢ π8α Ὀεδη ἀεἰ νεγοὰ 
10 δἷαι Ὀγ εἶδ ἔυγεξαι μοῦ ἢ6 δ ἀεἰἑνεγθα ἴὸ ᾿ἶ6 δοῃβ δῃὰ ἀεδοςηά- 
δηΐθ, {πον ἴοο ὠὐμηΐ πᾶν Ὀδεὴ βανεὰ, (νης ἢ τνου]ὰ παν Ὀθεῆ 



ΒΟΜΑΝΒ, ΟΗᾺΑΡ. ΙΧ 709: 

ΘΩΟΌΡΉ ἴον {ἢ 6π|,} ἰμουρὶν [ΠΟΥ ὈΟΓΘ ποῖ ἴ86 Ὠδχηθ οὗ Οὐ δ Ρθο- 
ΡΙ6. Τβυδ Φοῦ, [πουρ ποῖ οὗ {1} ρεορὶς οὗ Θοά, Ὀεϊἱονεά, δοὰ 
νν88 δανεάὰ. Αμπὰ ἰΐ τδυ Ὀ6 βιιρροδεα (παῖ τῆβῺ ἔγοτῃ ἴἢ6 ῃοὶρἢ- 
Ὀουγίηρ; πδιίοῃβ, ἴΠ6 Μοαβθὶίθϑ, Αἰηιηοηίΐίεθ, Ῥμ}ἰϑκβαη8, ϑυγγίϑηβ, 
ΖΕ ργρίίαηδβ, ου Πεδιυΐηρ οὗ ἴπ6 τρδ᾽θδίυ δῃὰ μοῦνος οὐ {δ ἰγὰς αοά, 
ἔε!τ τὨοὲγ ρΓο)υάῖοαβ ναηῳᾳυΐϊδῃοά, δηὰ ννοσα ἰηάδυσοα ἰο δγαῦγαοα (ἢ6 
Γι 6 ταὶ σίου, (μουρὴ (ΠΟΥ νγοσα ἤοΐ διηχοῦρ [86 μβϑορὶε οὗ ἀοά. 

ΤῊΪ8 οἰεοϊίοη, τπεγεΐοσε, ἴο ὃ6 ἴπ6 μθορίε οὗ οί, τπουρὴ μεδοι,- 
"ἰὰγ ἰο [ῃ6 76ννβ, ννᾶβϑ βυοἢ τῃδί [πο οἴμοι πο ἢ ουγίηρ; ὨδίΐοηΒ γε γ8 
ΠΘΥΘΣ ρτεοίμαεὰ ἔτοτα τυγμὶμρ ἴο 1π6 ἴσυς Οοά; οἰδογννίδα (6 μηΐ- 
ΕΒΔ] σγδοα οὗ ἀοὰ νουϊὰ διε ῦ τυ ον ἰηἾΏγγ. (ϑομοοῖίρ.) . 

ΤὮΟ Αροβῖ]α ἀσεβ ποέ τηδδῃ (88 βοὴ δεν Αυριϑιῖη μανα ἔδηοίοα) 
{πδἴ [Π6Γὰ ἰ8 ἀδδιϊη θα ἴο 41} τωθῃ ἱπάϊνίἀια}}Υ ἃ ϑἴαϊα εἰϊ ον οὗ δἴογηδὶ 
δδρρίῃθββθ, ΟΣ δἴθγῃδὶ χη ΐβοσυ, Ὡοὶ δοοογάϊηρ ἴο ἴΠμ6 πγεγὶ8 οὗ ἐδοῇ, 
Ὀυϊ δορογάϊημ ἴο (88 ϑαργεπιθ ἀδοῦθθ, Οὐ οἡ δοοουηῖ οὗ ἴδ ἐϊορῳ- 
ἰαἰΐοη οὗ Αἀδη)8 βίη. Ἐογ, 1. [86 βυθ)εοῖ ᾿γβαῖθά οὐ 18 ΘΟ ΘΘΓΏΪΏΡΙ 
ἴΠ6 χε)εοιΐοη οὔ 7εῖνθ, 8δηἀ [ἢς οἰδοιίοῃ ἴῃ {ποὶγ ρΐδοα οὗ ἴμ6 θη - 
{Π|68, γγῆο δηθγαοοὰ {π6 ἀοοίτίηε οὗ ΟἸ Υἶϑῖ. ὙἘΠογείογθ 86 Αροϑί 
8 ἢοΐ βρερκίηρ οὗ [ῃ6 ννβο] 6 Πυτωβῃ σϑοα.-ὃ. ΠῚ Ραμ] δὰ ποϊὰ (ἢ 6 
ορίηΐοη οὗ ἃ ἄδθογεα ἥγι, δι, δηα δὐϑο]υΐα, ᾿Ἰηϑοσηιυοῦ [δὶ τ νναϑ8 
αἰεοῖοα Ὀγν ποιμιίηρ᾽ (μα τηθη ὄνον δβῃου ἃ 40, ΟΥ δνεγ μαὰ ἄοῃβ, ἢθ 
οου]ὰ ποὶ πανα ἔδϊε δῇ δηχίουβ νυ δὴ {παῖ ἰς τηΐρϊ Ὀ6 σὨδηροά, 
δὰ ἴμαῖ {8 δνεηῖ τηἰσῶς ἴση οὐἱξ ΟἰΠαγνηδε; 88 ἢ6 ἀοεθβ ἴῃ 
νοῦ, 8. Οἵ εἶθ ἀδογοθ [06 ΓΟ. τᾶ, 106 βοινιίυαα οὗ Εςδι 8 
Ῥοβίεγγ, νὰ, 14. 80 ἱπαΐ {{Π|| 6 8 ΠΟ ζοίδσοηςθ ἴο ἴῃς βίδίθ 
οὗ τηϑῃ ἰῇ δῃοίδογ ᾿Πδ ; Ὸγ ἐδέετο βογνϊυθ σδὴ αν ΠΟ μῖἶδοο.--- 
4. ΤὨκ Αροβί]ε 15 βρεακίηρ, ποῖ οἔἉ ἱπάϊνϊάυλα]8, θυῖ οὗὨ {πὸ ΟὨυτοῖ, 
ΟΥ ἃ οοηρτερείει Ὀοαγ οὗ ἴδ, νεσ. 44 ἃ 45.---ὅ. Ηδ ϑρβακβ οὗ 18 
Ραϊίεηρα δῃὰ ἰοηρ βυβεγίηρ Οὗ Οοά, νεσ. ὁ2., 8}} ἰάθα οὗ νυυιίοῃ ἰβ 
ἄἀομα ανναγ, ᾿ξ ἢθ Ιδαᾶνϑδ ποίῤὲηρ ἴοτωθη ; θυ. ἀο68 εὐεγν ἐλὶπρ Ὠϊτ8 6] Ὁ, 
--Ο. Ηε βρεδᾷκβϑ οὗ {Π6 7υδιϊοα οὗ [ῃ6 Ζυᾶάρε, {(νεγ. 28, 30 ἃ 81,} 88- 
δ οἴηρ Γονασγὰβ δη ριυιηἱβῃιηθηῖδ, ννίο ἢ οδηηοί αν οΐβδοθ, ᾿ξ πὸ 

Δ βαα ἴο αὶ [ἢοϑ6 ννβοΐω δα Μ}}}} ἡυ ρα οἰἴποσ ἴσινο ἀοηβ, οὗ 
Ὦανα ποῖ ἀοπθ. ( Ἡγεἰδίοϊῃ.) 
ΤΏ Αμοβίϊα, δοοογάϊΐηρ ἴο ἢΪ8 πηβ ΠΏ ΕΓ, οἰ[68 ΟὨΪΥ ἃ ἔονν ννογά5 οὗ 

(16 ραδβᾶρθ οὐ θοῦ ἢἷ8 δυρυπιθηῖ 15 ἰουηάδα. [{ 8 μ͵αίη, ἔγοπι 
ὅαεη. 95, 93. ““ πο μαέϊοης ΔΓ6 ἴη (ΠΥ οι," ταὶ ΖΔοοῦὺ δηὰ δδαι 
ΔΓ ηΟΐ ΒρΟΚθϑῃ οὗ 88 ἱπάϊνίἀυ.α18, Ὀὰϊ 88 γοργεϑθητίηρ ἴἢ6 ἴννοὸ Ὠδιΐοη8 
δρυϊηρίηρ ἔγομη ἴῃ 6 ; “δηὰ ἴπας ἴΠ6 εἰεοιίο οὗ ψῃϊοἢ (ἢ ΑΡοβί]8 
ΒΡΕΔΚΒ ἰβ ποῖ δὴ αϊδοϊίοη οὗἉ Ψδοοῦ ἴο εἴθγηδὶ ᾿1ἔ6, Ὀυϊ ΟΥ̓ [118 ροβίο Ὁ 
ἴο 6 (ἢ νί918]6 ομαγοῦ δηὰ ρεορΐε οὗ αοα οη δαυῖῃ, δηὰ πεῖγ οὗ (ἢ 6 
ῬΓΟΙ 868 ἰὴ ἴΠοὲν γαῖ δηὰ 1:6 ΓᾺ] χηοϑηΐηρ. ἢ ουῖ. 7, 6, 7. Αεὲς 18, 
17. Ταῖ {118 15 ἰη6 εἰδοϊΐοη ἤθγα βροκεη οὗ δρρδδΓ8 ἔγοι ἴῃε ἔ0]- 
Ἰονγίηρ; οἰγου βίῃ 68.---Ἰ. [Ὁ 6 ΠΟΙ ΓΠῈΓ βαϊ, ΔΟῪ ἷβ 1ἴ ἴσιο, οὗ Ψδοοῦ 
δη4 ἔδβαι! ρεγβοηδῖυ, (παὶ “(86 ΕἸ ΔΟΥ βεγνθα [ἢ γΟΌ ΡΥ οὐ (ἢ 8 8 ἐστι 6 
ΟΪγ οἵ (πεῖν ροδίοιγ.---4. ἘΠΟΌρΡΙ ἔϑαυ πιὰ δεγνε Ζδοοῦ ρεγεοη- 
ΑἸ]γ, απὰ πδὰ ὕδθη ἰηξετίοῦ ἴο πἷπλ ἴῃ τόσ ἶἱγ βτοδαίβοδβ, 1 το ἃ 
᾿νε Ὀδθῃ η0 ὑῥτοοῦ αἵ δ}} οὗ 8.0 ῦ᾽5 εἰδοίοη ἴο εἴθγῺ 8] [Π ἴδ, ΠΟΥ οὗ 
ἘδδαυΒ τοργοθαϊίοη, Α8 11{|16 νσδβ ἴῃ βυν)εοιίοη οὗὨ 186 Εαοιηῖ 68 ἰο 
{πὸ ᾿βγαθἢ!ε5, ἴῃ αν 8 ἀδγϑ, ἃ ὑγοοῦ οὔ ἢ εἱδςοίΐοι οἵ γεργοθδίίοη οὗ 
ἐοὶν ργοζεϑηΐιογβ.---8. ΤῊΣ Αροβι δ᾽ 5 ργοΐοδθε ριγροϑο ἰῃ [ἢ 615» 
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ΘΟΌΓΒΟ δεΐηρ; ἴο ϑῆανν, (ῃλϊ δὴ εἱϑοιίοη, δοδίοννεά οη ζδουὺ Ὁγ σὰ" ἔγος 
Εἰΐν, ταϊσἢς οἰ ΠῚ Ὀ6 [9 Κοη ἔγομῃ (Π 6 πὶ, ΟΥ Οἴδεγθ τηῖρὶ Ὀ6 δάἀταἰ το 
ἴο 5δ')γα (ἤθγοῖη νυν ἢ τἤδιω, ἰϊ 18 ον] θην ποῖ δῇ οἰδεῖ ἰο εἴθ γηδὶ 
ἸΠδ, το 18 όνοῦ (Δ ΚΘῚ ΑἸσϑΥ, ὕυῖϊ ἴο Θχίεγηδὶ ργίν! !ερ 8 ΟὨ]Υ.-- 
4. Τιλδ Ὀεΐηρ 8ὴ εἰθοίίοῃ οὗ τὸ συ ο]ε ροθίοσι Υ οὗ Φ4οοῦ, δηὰ ἃ γε - 
Ῥγοδαῖίοῃ οὗ {Π6 ὑνῇοϊἝ ἀδβοθεηἠδηΐβ οἵ ἔβϑαυ, 1ἴ σδῺ ΟὨΪΥ πιϑαῃ, {παῖ 
1Π6 πϑίϊοη νυ ἢ να (0 δργὶπρ ἔγοπι ἔϑβαυ βῃοι)α 6 βυδάυεοι Ὦγ 
1Π 6 παϊΐοη νυ ἢ νγα5 ἴο βρυΐηρ; ἔγοσῃ ὅδοοῦ; 8ηα {παῖ ἱϊ δῃοιυ)ά ποῖ, 
ἢ ο {Ππ παιίίοη δργίρίηρ ἔγομ) Φαοοῦ, Ὀ6 ἴπ6 ΟΠ υγΟο ἢ δη ρδορὶα οὗ 
Οοά, ΠοΓ ὃς ἐπι Ἰοὰ ἴο ἴῃ ρμοδθδοβϑϑίοῃ οὗ ΟλΏδΒη, ΠΟΥ ρῖνα Ὀἰιτἢ ἴο 
ἴδιο δ6εὰ ἴῃ ΠΟΙ) 8}} {ἢ ἔδυ δ οὗ (ἢς δαγῖ}) ννεγὸ ἴο ὑδ 0]65966.-- 
δ. Τνα οἰγουπιθίδηος οὗ Εδβαυ 8 Ὀεΐῃρ; οἱάδγ [ἤδὴ 798ς0}} ννᾶϑ νεΓῪ ρμγο- 
ῬΟΓΙΥ ἴακόη ποῖϊος οὗὨ, ἴο δεν παῖ ὕδοοῦ8 οἰ θοί ἢ ννδδ ΟΠ ΓΌΓΥ 
ἴο ἐδπε τρῇῃϊ οὗὨ μγπηγορεηΐζυτγε, Ὀδοδυθα (ἢ 8 οἰγουμησίδηςσε ὑγοτοὰ ἱξ 
ἴο ὃς ἔγοι) ρυγα ἔανουσ. Βιιῖ 1 ͵ 8 εἰθοιίοη "δά δαθη ἰο δἴθγμαὶ "ἰδ, 
ἴδε εἰγουτηδίθηοα οὗὨ ἢΐδ δρὲ οὐρῃξ ποΐ ἴο ἢανε Ὀδεη στηθπιϊοῃεα, ὃ6- 
σδιι86 ἢΐξ Δ Π0 ΤΓεϊδίίοη Ὑπδΐενοῦ ἴο {αὶ τηδίίϊεσ. (Μαοκηίρμε, 
ΜΠ ΌΥ, δηὰ Ταυ] ον.) ᾿ 

11. ἵνα υἱ κατ᾽ ἐκλογὴν τοῦ Θεοῦ πρόθεσις μένη, ““ ἴῃ 
ογάογ {Πα {ἢιι8 [6 ΡΏΓΡΟΒΘΟ, πηἰδηΐ, δηὰ ψ}}} οἵ Οοά 
τηϊσίιὶ βία, Ὀ6 ΕβίδὈ } !:5η6 4, ργονθά, δηά Ἀρρθᾶγ ἴο 
6 ηοΐ οὗ ψογίϑ8, θυΐϊ οἵ {Π6 πιοῦὸ νὶ}} οὐ (ἢ σα] ἴθ, ΟΣ 
σἤυβογ, (οὐ.᾽ (Οτοῖ.) Κορμα γϑηάρθγβ, “" (πΠδὲ {18 
1 τηὶρῆΐ δ6 ργονεὰ {δὲ (6 1᾽νῖη6 ψ}}}, 1η Ὀαβίον- 
ἴησ, οὗ ἴῃ ἀδθηγίηρ ᾿]6βϑίηρθ, ἀο68 Ὡοΐ ἀοροηά ΑἸ 
{Π6 τηργ 18 οὗ ἃ ΠΔη, ΟΥ ΔΩΥ͂ αἱρην οὐ ἢἰ8, θαΐ 5016] 
οη (ἢ6 στάςθ οὗ Οοαὐ." ἵνα τηδν 6 Ἔχρίαϊπρά : “" ἐλι8 
ιὐαϑ δαϊά απά ἀἄοπε ἐπ ογάον ἐῤλαΐί." ἩΠρόθεσις 15 ἰαΚοη 
Ὀγ (Βευπιρη. δηὰ μοί ἴῃ {Π6 56η86 οἵ βούλη. 80 
πρόθεσις καρδίας, (Ας(81], 923.) ἀπ πρόθεσις 5ΙΠῊΡΪΥ, 
(ἤοπι. 8, 28.) δηὰ οἴβονῆογο, Αηὰᾶ 80 1 ἰ5 ππάργ- 
βδίοοά ὈΥ ατοί8. (ὅ66 ὅ.ἢ]. 1.6χ.) Ηδβυοῖ. οχ- 
Ρἰδίηβ 1 προαίρεσις: οἴ Γ8, Ὡγοροδίέμηι; ΜΏΪσ ἢ ΘΟΙΒ 68 
ἴο πιυςσῇ [Π6 838Π16 (Πρ. Ἐοβθηιϊη. γϑηάοσβ ἴἰ δε- 
πἰρηϊέν, σγασθ. Βιι 1 ἀουδί (νι ΚορρΡθ) ψῃδίθοῦ 
(86 ψοτγὰ σδη οὗ 1186] ἢᾶνα {Πὰΐ 5διρη!πηοαιίοη ; δπά 
λογα (88 Κόορρβα οὔβεγνθθ), ἤδγθ ἴ[ἢ6 β8δ]οςοὶ 5 οἔἔ 
θοποῆϊ8β γε μδοα 85 Μ6]] ἃ8 σγδηίθα, 1 18 1η8.4Π}18510]6. 

ἸἘἘκλογὴ 18 νν6}} γταῃάθγοά Ὀγ τοί. ἐΐδογα υοἰμηπέας, 
“(τροάοιῃ οὗ σἤοϊςθ.᾽ (8686 Ψοβερ. Δηΐ. ὦ, 8, 14. 
οομῃραιοαά νη 10, 4.) Κορρα οχρίἰδίῃβ τ οὔ (ἢ Ὁ)ι- 
νίηθ ψ}1}}, Ὀγ ψῃ]οἢ ὈΘΠΘΗ͂ΪΒ ΔΓΘ σΟΠΐδυγοα Οἢ 80Π16, 
δηά ἀφθηϊθά ο οἴϊεσβ. Κατ᾽ ἐκλογὴν [5 ςοῃδϑίἀδγοα ὈΥ 
Οδπιογαγ., 06 θυ, δηὰ Βοβθῆπι). 8ἃ8 ἃ ὈΘγΙΡἢΓΑΒΙΣ 
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ἴον [86 δάϊδοίϊίνε φἰδοέέθο. Βυὲ ἰδ τηὰν 6 Βοξζογ ἰὸ 
ΚΘορ ἴο {6 1ἰ16γ8] δι βηϊβοδιίίοπ, δηά τοπάθγ ἰ ἴπ 
οἠοοδὶπρ ; ἴοῦ ἴπ6 δῦβόποα οὗἨ {Π6. ἀγίιοἱθ τηὰδί Ὁ δ- 
ἰοπάρα ἴο. Κζατὰ ἀθηοίθ8 οὐ)εοέ, ΡΏΓΡΟδ6. ᾿ 

τπαιδὶ ποΐ οὔϊὲ ἴο οὔδοῖνο, (πὶ ὄονθὴ Οαγρζον 
δτιδηΐβ ἡ πρόθεσις τοῦ Θεοῦ κατ᾽ ἐκλογὴν ἀοεΒ ηοΐ ἤδΓφ 
βΙσηϊν οἰδοίίοη ἴἰο δίθγηβὶ [{{8 ; της ἢ 1688, 8080] 18 
οδἰϑοίίοη ἴο ἴἴ : Βαϊ ἀδηοίαθβ {Π|6 ἔγθα δϑηίρηγ οἵ (Σοά, 
ἴῃ οἰθοίίπρ᾽ οἵ Β18. 88. Μ|}} ςογίδϊ ἢ Ῥθύβοῃβ ἴο ργδδίθυ 
τρογἰαΐψ αἀναπέασος απὰ οαέονπαὶ ργεγοσαίῖυεε, Ὀοϊῃ 
ΡΟΪΠΙοΔ] δά ὁ δαίοει κει τα: βι σἢ 49 [ὁ 1401 ἃ. ΠΊΟΓΕ 
[ϑγί 6 ἰΔηα, 85 ῬαΙ δε π ; ἴῸ γα] ον οῦ οἵοΓ ἩΔΙΪΟΩΒ : 
(0 Ψοτγβῃὶρ (ὐοᾶ [ἴῃ 4 νἱβι θ᾽. ΟΠαγοῇ ; ἴο Ὀ6 οὗ {π8ὲ 
πϑίίοη ἔγοῃ ψῃ σῇ (ἢ6 Μοθβίδῃ 18 ἴο βργίηρ, ΟΠ) [ἢ 
{πὲ8 5688 δΔβρῖ5 δῃτίγοὶυ οοἰηοίά68, δηά 17ι141ςἸουδὶν 
τοι ΔΓΚ8, (αὶ “Κ (ἢ6 ΑΡρΟοΒΙ16᾽ 5 δβρϑοΐδὶ ρυγρονθ ἤθγὸ 19 
ἴο ἀαβίγου ὈΥ ΘνΟΣῪ ΤΏΘ8Π8 {Π6 δΙτόρδηοα οὗ {86 906 Ψ8, 
ὃγ ψπίοῖ {παν ῥγιάθά (Πδιηθοὶνθ8 οἡ (Πρὶνῦ ροοά τογΚθυ 
ἃ5 Πηοσι σίου ϑ.᾽" 
Ἵνα μένῃ ἰβ οχρ[αἰηρὰ ὈὉγῪ Κορρα δηὰ Βοβϑῃπι. ἀεὶ 

γένηται. Βιυιῖ 1 ταῖμογ βρη ϊῆθθ, ὈΥ δὴ ᾿πιηϑίίοη οὗ 
(6 Ηδφῦγ. ΤΩΡ, ἐο δέακα ἤγπι, τοταδὶῃ ἃ σοῃν! ΠΟΙ ρ, 
διρυιηοηί. Οὐκ ἐξ ἐργῶν, ““Ὡοῖ ἀοραηάθῃϊ οἢ ΟΡΚΒ Οὗ 
τη ΤΙί8, νοῦ ἢ: 688 ΟΓ ὉΠΟΓ ὮΙ 688." (566 [6 Ὠοΐθδ 
ΟΏ 8,14. 4.6. 11, 6. Ερῆ. 4, 9. 4 Τίπι. 1,9.) ᾿Αλλὼ 
ἐκ τοῦ καλοῦντος, ““δυΐ ἀθροηάοδηΐ ὑροη {Π6 ἔγθθ δηὰ 
ΓΔΟΙΟῸΒ ΜΙ] οὗ (6 οδ 6 γ, οὔμβοῦ, ρίνοῦ, ὅζο." 

ΟΥ̓ 81} {π686 εἰρῃϊῆοδίίοηβ δα οἰθαγὶν σοημπροίαα, 
ΑὨά [1 18 ρἱαίμ ἰδὲ (ἢϊ8 18 2414 ψὶ ἢ ἃ Γαίδγθηοθ [0 
{(Π6 ἸΏΔΩΥ ὑθηδῆϊβ Ὀοδίοψεα οὐ ὺ5 Ὁγ (ὐοά, δηά 
Θϑρθοίδ γ ἐπδί οὗ ἔγὰς τοϊρίοη, δηα {Π6 γεν δοη οἵ 
818 ψ}}}, νομοῃδαίοα ΡοΙἢ ἴο 968 δηά Οθῃι1]68, 

12, ὁ μείξων δουλεύσει τῷ ἔλάσσονι. Ὁ μείξων 5160. 
Π1865 ““(ἢς εἰάον," πΚὸ η6 [δἰΐη σψια)ον παέω." ΤὮιϊ8 
ἴη Οβη, 99, 16. καὶ μείξων 18 Ορροβεά ἐο τῇ νεωτέρα. 

π᾿ ΟΥ̓ (8 υδὲ οι αἰοΐη οἱἴοθ δανεγαὶ Ἔχ ρ]68; 848 νΊγρ, ΕοΪ, δ, 4, 
Τὰ τηδοσ ; [10] τὰ ραυστα ράγεγε, Νίθηδοα. Ρίδυς, ΑἸρ αἱ, 1, 9, 
19, Ηοαϊΐο 11}6 ραγίεἰ Π]108 ρβι)ΐηοβ ἀν09 ---- ΕΥΌΠῚ ΣΩΪ ΠΟΣῚ ΡΌΘΓΟ πί8- 
οι εβὶ ραΐεγ : σῃηΐμοῦ τρα)οῦί. Οἷς, ἴῃ Βτγυΐ, 926. Ζυιί:.7, 4, 8. Ηοτγ, 
ΕΡ. 4,1, 106. 

γΟΙΥ. Χ, 
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Ιη εἰπι|8 ὀχρτγοβϑβδίοῃ ἔἤθσα 15 8 ἰδοὶί δἰ υδο ἴο {Π6 81::- 
ΡογΟΓΥ ἱηνοϊνοά ἴῃ ῥγοροηϊαΓα. 
Το νογάϑ 566η1 ἴο πηϑδῃ : “"{Π6 ροδέογέψ οὗ ἔδδυ 

16 Εἰἀδγ 531.4}} θ6 σοιῃρε!]6α ἴο βεγνθ πε ροδέεογιέῳ οἵ 
δοοῦ (6 γουημοῖ.᾽ Απά (δαὶ {Π18 ἐς [6 Β6Π86, 15 
Ρἰδίη ἔγοπι [ἢ 6 ψογά8 ὙΠ ΙΟἢ ργθοθάθ {8086 }υϑ8ι οἰἱεὰ, 
“ {νὸ παέϊοηα ἅτὲ ἴῃ (ἢγ νοι." 6 ρτγβαϊοίίοι 
νν83 ΤΠΔΏ [6 81}γ σοπῆγι)θα Ὁ (Π6 δνθί. ὅδ66 2 δδη). 
8,14. 2 Κιηρβ 8, 20 ἂς 22. 1 Μδος. 10, 27 ὃ. 81. 2ο- 
856ρὶ.. Αηι. 18,9, 1. 

18. καθὼς γέγραπται Τὸν Ἰακώβ ἠγάπησα, τὸν δὲ 
᾿Ησαῦ ἐμίσησα. ΤἊ15 ρΡά88αζε 18 ἔγοπι ΝΜ αἰδοὶιὶ 1.8. δὰ 
ἔῃ {Ππ|6 δρρ[!σδιίοη 88 ταραγὰ ἰο {πΠ6 ψογιβ ἵνα ἡ κατ᾽ 
ἐκλογὴν--- καλοῦντος. ΤΊ ογιηυα καδὼς γέγραπται τᾶν 
{μεγϑίογθ θ6 γοπάργρά : “ Αἢ δζαπιρίο οἵ (ἢ ἐογεροίηρ 
γαῖ (ν1Ζ. οὐ τῆς ἔγβεάοπι οὗ Οοἀ ἴἢ {μα ἀϊδίγιθυ- 
τοη οἵ 818 θοιπΐγΥ) τᾶν Ὀ6 866 η ἴῃ (ἢ6 ρδϑβᾶρα οὗ 
Βοεγρίυγε ψ ἤθΓο 10 15 ψ τι ίςη,᾽᾽ ὅζο. : 
ἢ γοβρθοῖ ἰο {6 ᾿πἰογργοίδίϊοη οὗ (Π18 ραββᾶσο, 

(ἢ ς μεϑὲ Οοιημηρηίΐδίογβ, θοίδ, δησίθπΐ δα τποάδιῃ, 
ᾶἃτ6 δρτοβθα {ἰἸδῖ ἴῃ 1ῃ6 ψογάβ8 Ἰακώβ δηά Ἦσαῦ ψὲ 
ΔΓΘ ποΐ 80 πιιςἢ ἴο σοηβίογ ζδοοῦ δηα Εβδιι" }εγϑο- 
παϊίῳ, 8485 [ἢ 6 ρῥγορβϑηϊῖοῦβ δη ἰουπμάογβ, οὔθ οὗ (6 
15γ86}1{15}, (ῃ6 οἶποι οὔ 6 ἀπ πδρδη πδίϊοη, δηὰ 5{1}} 
ΙΏΟΓΘ 848 6 παέίοηϑ ἐποηιδοίυεα, [8 Πιηϊοά δ πᾶ γ 
(6 πδῖθεβ οἵ {ποὶγ [Ὀυπάογθ." Απηάὰ [818 15. ρῥἰδίῃ 
ἔτοιῃ [ῃ6 ραββδᾶρθ οὗ (ἀφῃθβίβ }υ8ὲ εἰρά. 
ς Τἤρθη δραίῃ, 4}} δά γι (δὲ (ἢ6 (Θγηβ ψΒΙΟΒ ἱπάϊ- 
ςαίθ {πὸ εϊδβροβίεοη οὗ οἠἤ ἐοναγάβ {πθῖ ἃγα ἰοὸ ΡἊ 
Ἰηἰογργοίθα τ" 80 διζθπέίοη ἴο {μ6 ἰδτν8 οἵὁἨ ράδγα]]ε]- 

Ὃ 80 ὕδγρζον. “[ἴ σηυδὶ ὑκ οὐϑογνοά, 1. Τῃαὶ (86 Ργορποεῖ ἷ9 
Ὠοΐῖ βϑρεαδκίωρ οὗ «.Ϊαοοὺ δῃηὰ ἔδαμ, Ὀὰΐ οὗ ἴδε ρμοσέετιῳ οὗ ΦΖ48οοῦ 
δηά ἕδαὺ. 2. Νογ ἰ8 {π6Ὲ Ῥγορῃεὶ βρεακίηρ οὗ πε ἴονε 88 ουϊποοὰ 
ἦη οἰδοιΐου ἴἰο οἴθγ 8] 116, ποὺ οὗ {ΠῸ μαϊγθα 88 ουϊησεά ἴῃ σοϊθοιϊ 
ἴο μετ οη. 8. ΤΊιε ἰοῦ οὐ σοά ἴο [πε μοβίογ υ οὗ Ζαοοῦ Ἄοοη- 
δἰϑῖοά ἴὼ (ἢἷ6, ἴβαϊ {Π6Υ ᾿ΠΠΔὈΪϊοα {ἢ 6 ἔγαϊτ{} ῬΑ] ει ; συ ]ο ονοῦ 
[6 ἀυπηεροδῃϑ ; ννεῖδ οὗ (παῖ παίϊΐοῃ νθηος ἴἢ6 Μαββι δ) βϑρσγδϑρ:. 
ΤΊ λαέτεα οὗ Οοά ἴο {᾿Ἰ6 ροϑίεγι Υ οὗ ἔβαιι νγὰβ ενϊησθή ἴῃ {πεὶγ ὃ6- 
ἱῃρ; ἀτγίνθῃ ἴο ἃ σοτηρδγδίϊ νεϊγ Ὀδσσθὴ ἰδαπά ; ἰῇ σοχηΐηρ; ὉΠὰοΓ (ἢ 6 
ἀοπιϊηίοη οὗὨ (6 1βγϑϑ 69; ἐπ ἠοΐ ρεγίογμμϊηρ βϑογεά χγίϊϑ ἰῃ ἴῃς 
υἱϑίἷς ΟΠ Όγο ." 

“4, ΝΜ 



ἘΟΜΑΝ8, ΟΗΑΡ. ΙΧ. 707 

ἰ8ηι, δῃᾷὰ ἴο 6 υπάοτβίοοά οὐπιραγαΐϊοεἶν, Ἡδιηοῖν, οὗ 
στοδίογ δηά [688 ἴδνοιυσ, ἱπ (ἢ βθηῆβ6 οὗ ρ»γωδαῦδεο 
δηὰ ροδέλαδεοο ;Ἐ ΟΥ, 85 1ἴ ἰ5 ψ6}1 ραγδργβαβοά Ὀγ Οδιρ- 
Ζον, ““Οἡ [8 Ῥοδβίθγιν οὗ ζδοοῦ 1 σοηίδυ σγοδίοσ 
γον αν δαἀνδηΐαροβ, δηἃ 80ΡΟΓΙΟΣ Θχίο 8] ρτογορᾶ- 
ἐϊνε8β. Βυΐξοη {Π6 ροβίογυ οἵ Εδβδαιι, {πΠ6 Το Ώ8, 
ΙΒ αβίονν ὈΘηΘἢΐβ ΠΊΟΓΘ βραγηρν." Τὴ6 Ὀοποῆϊ (0Ὁ- 
βΒοσνεβ Κόορρθ) νῃϊοῃ Οοὐἀ οοηΐεογγοιϊ οἡ “Ὧσοῦ ἴῃ 
Ρτοίδγεηςοθ ἴο ἔδδι, 88 [ἢ6 οἰδσιίοη οὗ 18 ἀσβοθηά- 
Δη(8 ἴο Ὀ6, 88 ἰξ ψογθ, ὈΥ [ἢ6 τενοϊδεϊοη οὗ ἔγυ 8 γοὶὲ- 
δίοη, ἷθ οσῃ ρϑορίβ." 

Οτοιῖϊιβ π88 ἤθΓΘ 8 ΨΘΎῪ τηϑϑίθγσυ, Ὁ} ὈΓΟΙΙΧ 8Πη0- 
ἰδιίοῃ, ἴο ψηϊοἢ 1 σ8 ΟἿΪΥ γ Ὲ ΤῊΥ τοδάογβ ἡ" Ηθ 
ἴΠ6ΓῈ 8ῆ0 8 ΠΟῪ ἴπ686 {ΠῚηρ8 ΠΥ Ὀ6 υπάήογβίοοά 
καθ᾽ ὑπονοίαν, ἴῃ ἃ ὨΙἀἀΘἢ Δη ἃ τηγβέϊς8] βθη8β6. Ηδ αἷβο 
ΣΟΙογΒ ἰο βΒοῖη6 ΠΓΟΓΟΒΕ Ωρ ραβδᾶροβ οὗ Βδγῃδθαβ δηά 
Του ἴδῃ ; δη βῆοτνβ {πΠδὶ ἐνοη ῬΏ]οΟ ψγχ88 ποῖ [Ἀγ 
ἔτοιηὰ {6 ἰτσυϊῃ. ὍΠ6 ἰοασηοὰ (ὐοιηπηδηίδίοῦ τΠ 6 
σοπο 68 τ ἢ ἃ γοιηδγκ τσ οἢ ἄσβοσνοβ {6 οβροοῖδὶ 
διιθηθοη οὗἁ 41} [πη ουργοῖογβ οὗ δογιρίυγα: ““ (βίο- 

, ΤΠ βίοαξ Γ68 6] ϑ:1)04] αιιδίδηιϊ8 ὑπ ὕσατη δ] χυτὴ 
Ππαθϑηὶ νοσγὶ οογίίψαδ ἀορηδεῖ8, ἰΘ 6 Γ Ργοβθαιυὶ βυδνθ 
οϑί, [8 Οὔ 68 σΟΙΠΡΑΓΔΙΪΟΠ68 ΡΘΓ ΟΠΠΙΔ ΦάῦδΓγα, δὲ 
᾿η46 ἀορπιαία ΠΟΙ 186], ἀρτοϑίθ δίαπθ ἱπῆοσίαπι 
οι." 
Οπ ἴπ686 δηὰ {πε ἔνο Ῥγθοθαϊηρ νϑσβοβ (Ὁ γγβοϑί. 

δηά (6 δοιίοης (ομηπ)οηΐδίοῦβ (086 νον σοηῆγπι 
{ἢ6 4θονα ΘΧΡΙδηβ:10η5) Παν6 ταῦ ἡυἀϊοΐο0}8 τηδείου, 
δυῖ ἴοο Ἰοῃς Θνθῇ ἴῸΓ πὶ ἴ0 γδυέειο. 1 σὁδῃ ΟἿΪΥ 8άἀ- 
νος (0 ΟΠ6 ΟΓ (Ὁ οὗἉ (6 πηοβί ἱπρογίβδηπι Γοι  γΪκβ. 
ὙΤποοδοτγοῖ (ρογθδρ8 ἕξοι ΟΠ γγβοβί..) οὔβθγνε : Οὐκ 

ᾳ Οἡη (ἢΐδ δεϑα οὗ {πΠ6 ᾿τοσγὰδ δοὸ θεοί. Τῆς άΐοιῃ 16 αἰἰτϊ Ὀυϊοὰ 
Ὦγ ῬοΪα ἴο ἴ88 ΡερΌν οὔδε ΠεῦτΕΝ » Ποῖ Ὧ85 ΒΑΓΩΪ 
ΔΩΥ {Ππίπρ; ἴο ἜΧρτγεβ8 {π6 τωϊἀά]ε ργορογιίοη οὗ [μίμρβ, ογ {6 δεοουμὲ 
ἄερτεθ οὗ σοτηρᾶτίδοη. Αμὰ ἰΐ ἰ8 οεγίδϊῃ τῆδί (Π18 ἰάΐουι ἰ8 ἔουπὰ 
δἰωχοοῖ δἰ τνΆγ8 ἱπ οονιρατίδοηα, οἰ ΠῈΣ ἀΐγοοῖ οὐ ἰδεῖς, Ὑεῖ 1 (Ὠΐηῖ 
ἐς ΠΏΔῪ ὃ6 δϑοσί δε, 1 ἃ βτεαϊ τλδθᾶδιζδ, ἴο ἴδ δίοωρ δικὰ ἤγρασ- 
ΒΟ Ὁ] οαγαοῖεν οὗ Οτίβηϊδ! ρἈγαβθοϊοργ.. 
Ἱ Ιωάἀοεὰ ἰξ ἰδ [μα 1688. ὨΘΟΕΒΘΑΓΥ ἴο βῖνα ἰΐ αἵ ἰαγρε, βίῳοα ἴῃς δυὺ- 

δίδῃοθ ὩΏΔΥ ὃθ ουπά 'π δὴ ἱποίτιοιίνο ποῖος οὗ Ὦγ. ἩΕΣΚΌΥ ἰῃ Ἰοο., 
ποῖ ἰδ ὈτουΝ ἑοτπταρὰ ὈΥ ̓  ὑτως 

2 
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ἀνέμεινεν ὁ Θεὺς τῶν πραγμάτων τὴν πεῖραιν, ἀλλ’ ἔτι κυῖσ- 
κὠμένων τὴν τούτων διαφορὰν προηγόρευσε' προηγόρευε 
δὲ, τὴν τούτων πρόθεσιν προμαθών' οὐ γὰρ ἄδικος ἡὶ ἐκλογὴ, 
ἀλλὰ τῇ προθέσει τῶν ἀγθρώπων συμβαίνουσα. Τδεο- 
Ρἧγ]. οοποϊμ689 ἢἷδ δηποίδίίςοη ἢ: Οὕτως οὖν καὶ. 
αὶ τῶν ἐθνών ἐκλογὴ, καὶ τῶν ᾿Εβραίων ἀποβολὴ, ἡμῖν μὲν 
ταράλογος δοκεῖ, τῷ δὲ Θεώ δικαιοτάτη. Αἀνογίίηρ τὸ 
{ῆ6 ἀπῆοι 65 ν οἢ οποίγοϊα 1{ἢ}18 πιγϑίοεγιουβ ἀος- 
ἐγίηο Ἐ, ΤΠ θορἤγίαοὶ 09. πηϑά. 7 ]οἸΟυΒ᾽ Υ ΓΕμΊ ΑΓΒ : 
Συνάγει ὁ ἀπόστολος πολλὰ ἄπορα, ἡμῖν μὲν ἀκατάληκτα, 
μόνῳ δὲ Θεώ κατάληπτα. Απὰ {δοῃ, Δ΄ἴεγ δανίηρ᾽ οὉ- 
βοεγνοά, ἰζαι α{ἐ 6 15γδθ [68 ρΑΓΓοΙραίθα ἴῃ τ. ψοτ- 
δἰνΐρ οἔ (ἰς σοϊάφη οδ], δῃά γοῖ δοηϊα ΨΕΙΘ ρυπίομεε, 
Δη4 οδοτγϑ ποῖ ; δπὰ οὔ {πΠ6 παγάδηφή, βοπῖα (45 ῬἢιΑ- 
ΤΟᾺ ἢ) 6 ΡῈ ρυηϊβι αι, δηὰ οἴδογθ ποῖ; Πα τονήδγκϑ, (ἢδὲ 
Ππ686 {δίηρ5 ΔΓΘ ἸΠΟΟΓΩΡΓΘΏΘΏΒΙΒΙ6 ἴο θη, δεϊηρ ἴο 
θ6 δρργθμβθηάδεὶ οηἷγ Ὁγ αοἀ. [Ιη {Π}|8 νίοντν Ῥηοίίι9 
8Ρ. ἘΠιΘΏϊ πὶ, Ὁ. 327. 45 80 οὐδογυδίίοῃ ψὨίοΝ 
Βῆου ]ά ὕὈ6 φβρθοῖδν δεοπαθὰ ἴο ὈΥ τ ο86 Ιῃΐθγρσο- 
ἔοτὰ οὗ οἷν {{π|ὸδ ψἢο υθάογίακα (ὃ ρῖνα γεσδοηδ ἴὉτ 
ἜνΘΓῪ ἱπίηρ ἑουδά ἰη (δς «ἰδροηεαίίοηβ οὐὁ Θοά. 

Τῆθ Ραίδοἢ 15 δύόνογιηρ ἰο τἢς σαν! ηρΒ οὗ υἢ- 
Ῥε!ονίηρ οἵ ἀἰθριιίδι!ουβ ρογβοῃβ οὐ (Π6 6886 οἵ ΡΒδ- 
ΡδΘἢ : ἀρᾶς πῶς ἡ τῆς ἀπορίας λύσις καὶ τῆς αἰτίας ἀπό: 
δοσις, οὐκ ἔλυσε τὸ ἀπορούμενον τοῖς ἀγνώμοσιν, ἀλλὰ καὶ, 
ὁτέρας ἀξρίας ἀφαρμὴ γέγονε, διὸ ἄμείνον μὴ ϑητεῖν τὰς 
εοικύεας «ἰτίας, ἢ ϑητοῦνταϑ, μειϑόνων ἁπερίων αἰτίας τὰς 
λύσεις ποιεῖσθαι. 

14. Τθ6 Αροϑιίίο, ᾿πίθηαίηρ (ὁ 8ῃον ἰξδς ΠΙδοσίῪ 
οὗ ὨΙνίης αἰεεϊίοη, Ὀεπρ8 Ἔνοῦν ἐπίηρ ογναγά, πόρε 
«αἀαΐοο, ἰὴ 1[6. ΜΟΥ οὗὁἨἁ δ οδ]θοείτοη, πηπιεάϊδίο!ν 
ΒὈ] Οἱ πρ' Δῃ δήβνγοσ. Ηἰ5 τηϑδηΐηρ, ἤδη, πᾶν Ὁ 
{πῸὺ8 ἜΧΡΓΘΒΒΘα : Οδ)εοέϊοη. ““ ἴῃ αν ηρ σἤοβοη (ἢ 6 
ΡοβίογΥ ὉΓ [5880 ἀπά «9046 00 [ῸΓ 8 ρβορίβ, δῃά ποῖ 
{π6 οἱπέὲσ παίΐοηβ, δῪ Οοά ΡῈ σπαγροα ᾿Ί 1η]5- 
ιἰς6}" 44π8. “ΒΥ ὯΟ τΩ6888 ; "ΜΘ τηι!ϑῖ οί 6γϑῃ βῆ- 
κοτίαΐπ Ξαςἢ 8 ἐλοιιρῆέ." ἯΝΣ | 
ὙΠ Αροϑβεῖ8 (Π θη Ρτοςοθδϑ ἴο ῥγοόονθ πὸ ροϑιοη, 
, ; : . ( ᾿ ᾿ 

5 80 ΡΒ. 97, ᾧ. “ΟἸουάδ ανὰ ἀδεη θὰ 86 ἐσυ πᾶ ἀβοαϊ βὲιη." 
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(παξ οὐ πηᾶγ ἔγθοϊυ σῆοοβο ἃ σαυϊδίη πϑίίοη ἴον [8 ρθο- 
ὈΪδ, δῃὰ το θεῖ {Π6 οἰδογβ. ΤῊ18 {16 ΑΡοΒί]6 βῆανϑ, 151, 
ἔσο ἰἢ6 ἰθϑιἰ πιο 68 οὗ Νίοβϑβ, ἴὴ νοῦ Οοἀ οἰδίτη5 
0 ἢἰπ156}} (18 ΒΌΡΓγοπ!α τὶρῃϊ, νοῦ. 1δ, Φ8. 4αΪγ, 
Ετοιὰ (Π6 δγρυιμηθηΐς ἐπί Οο{,, ἃ5 (τϑάϊογ, μαίἢ (ἋΗ 
φΟΘΓ ΟΝΘΣ [Π6 ογραϊθά, νϑγ. 10---ῶ24. 86}γ, ΕἼΟΠῚ 
6 ρῥτγραϊοιοἢ8 υἱἱογοὰ σοποογηίηρ {πΠ6 9ον8, 2ὅ--- 
429. (δΒοεδοεοίίροη.) 

Ι͂ὴ ποῖ πανὶπρ Ὀεβίονοα οἡ αὐ {π6 [5γδ6 1168, θυ. 
ΘΏ 50216 ΟἸΪΥ, {ἢ}18 ὈΪ685ίηρ' οὗ ἔφ! (ἢ ἔῃ 9680ὺ5 (ἢ γιϑί, {Π 6 
στοδίογ ρᾶγί Ὀαίηρ τ ἸΒογαῦϊν Ἰοῖς ἴῃ ἀηθο] οἷ, (ἢ 6 
ΑΡοϑεῖ6 βϑῆον8 (δι Οἱ ἀο68 ῃοἵ ἃς πη] υ8{}ν ; ἃ (γα ἢ 
ψ ἢ! ἢ 6 [48 Πιπογίο ἀθοϊαγοα δηα νδγϊουϑὶυ 108- 
(ταϊθὰ διὰ νη οαίθά, δα ψῃϊοἢ Π6 ἤοτα δρδίη ἰη- 
συϊοαία8 9 181, [γηρ ἀοψῃ [ἢ6 ρΘΏΘΓΑΙ ροβίτοη ἐμαί 
ψδίονογ 106 ΠΥ ἀοίῃ,  ἐπαὺ σδηηοί οἱ 1.861 μ6 
απ] υϑὲ, μὴ γένοιτο. Φαΐγ, δῆον!ηρ {πὶ {Π185 ψν88. πὸ 
πον (ἢΔῃ {6 τἰδιι8] πηοάθ οὗ (ὐοα 8 δείηρ, (νίςῇ 
ἢ6 ΘΧΘ ἢ Πῆ68 ὈΥ {Π6 σά86 οὗ Ῥῇδγδοϊ,) δηὰ ἐδπδὶ τί 
ψοια θ6 Ὀοίἢ ἔορο! ἸΒἢ δηά ἰπηρίοιιβ, οἡ (δύ σγουῃηά, 
ἰο ο4}} (σοὰ ἴο δοοουηί. (νοῖ. 1δὅ---21.) 86]γν, ΤΠαῖ 
{π6 ἀρ 6] ον ηρ ᾿5γ 6} 168 {Π ΘΙ Β6]ν 68 σοι] ᾿ποΐ σοῃ}- 
Ὀἰδίη οὗ (π6 ρίαςα οἵ Οοα Ὀθεοίηρ νη πάγανῃ ἔγομη 
1ῃ6 τ, 8ϊηςθ 6 δὰ διιπογίο δνιησθα ἢ πη86]} ἢ 80 
Ἰοηϊθηΐ δηὰ ἰηάἀυϊροηΐ, ἢ θοδγηρ ΨΊἢ {π6ῖγ ἀρ ἢ οὐ 
δπά ἱπιαᾳυν. (νΘΓ. 92.) ΕἾΠΔΙΠγ, ἢ 8ῆονβ [δὲ ὈῪ 
1Ποῖγ ὉῃὈΘ ἢ {Π18 νοῦν Ὀδηϊρη!ν οἵ Οοά, παπιεῖγ, 
ΕΥ Ὀγηρίηρ οἴμοι Ὠδί!οηβ ἴῃ ὙΠ 6]Γ ρίδσοθ ἴο {Π6Ὸ εἰν 
οἰἵγ οἵ ἔγαα το]! ρίοη, 18 θνθῇ πο ΠηΔΡΏΗΠ64, νοῦ. 28, 
5644ᾳ. (Κορρβ8.) ὅ66 (Π6 Ἰπἰγοάιιοίογυ οὔβογνδί!οῃ8 
ἰο ἰ18 οὨϑρίθσ. ἢ 

Ἀ ὙΠῈ δυδ]εςς ἴθ. νυ} }} {Πυϑίταϊοα Ὁ (ῃ6 ἐΟΙ]οννρ; Τοιηαγκ8. οὗ 
Βεημεὶ ἴὴ μοιθ. “υσεὶ μυϊαθδηϊ, 56. ὨΛΠ|10 τηοὰο δὐϑάϊςοασὶ 
Βοβ86Ὲ ἃ Ώβο, βιϑηΐββ Π0}]0 πλοίο μοβϑε σεεῖὶρί, ὕϊ είν εἰίδτη ἨοτηΦ 
ΡΓΟΌιι8 δάνεγβαβ αρ᾽δίογαϑ Π)Ο1 808 Δῃν] Ο64116 ΤΆ] σὰ πὶ ἀποτο- 
μίᾳ αδὶϊ (αἱ )ὺ8 βυσιη ναὶ Ραΐγοηϊ ἰυεδίυσ, πεαὰθ 8]]Εη0 ἰθρογθ 
ΠΙθεγα ἰδ 18 808 ἰαυάοπι ργοάδί ἃς ῥγο)ὶςϊδί ) αιίδηι Γενογὰ δοηϊ; 
δεῖς Ῥαιυϊὶϑ σοηῖτγα [δ ἢ 88 6010 5110 Ὠοζωΐηθ σου [1540.6 ἔγείο5. μο- 
ἰεβίδίδιῃ εἱ }ι.ι5 Πεὶ ἀεξεησιίί, φυὰ ἴῃ τὰ 118 ὁορρογίυπὸ ἴης ΡἢΓΑβθυβ 

“ἰηϊογάσια. υἱἱίαγ, αυΐϊθυ8 δηϊθμὰς ἴῃ αἰδεϊμ! ἃ ῬΠαΥβαϊοδ νἱἀ οί 
ἀϑϑιθίυ5 Διΐ886, ᾿Αἰὰ εϑὲ ᾿ἡρί(υ δεβίεηιία νεγθοσγυτα Ῥ}}}}, αυὰ 
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14. μὴ ἀδικία παρὰ τῶ Θεῷ; Τακοη ἔτοιῃ Πδυϊΐ. 
92, 4. ΓΠΠ ὩΣ» 7. [κ ἰδ μυὶ ἴογ μὴ ἄδικος ὁ Θεὸς. 
ΤΠ μὴ γένοιτο ἤδγα ὈΓΙΘΗ͂Υ τοροΐβ {πΠ6 οδ)]θοιϊϊοη 88 
Ὀἰαϑρῃθιηοιβ, ψιϊθουΐ (Π6 δαἀαϊίίοη οὗὨ ΔΎ γδαδον. 
Εον νὰ δὶ [Ὁ]]οὐγ8, 1ὅ---18., ἀοθ5 ηοΐ σοηΐείη {6 
γεαϑοηξ ιοὴν οὐ οδηποῖ ΡῈ οοηνίοίοα οἵ 1η]πιϑ(1ς6, 
Ὀυΐ ΟὨΪΥ οΥποΓ ἐσαμιρίοβ ἴτοτηι βΘης6 ᾿ξ ΠΔΥ ΔΡΡΘΑΣ 
{π4ἰ (ὐσοὰ [5 νΕΓῪ ἔγθαυ θην δοσυϑίομμοα ἴο 80 δεῖ οὗ 
᾿ΐ5 ον ἔγθο ν1}} δηά ρυσγροβα. (Κορρα.) 

14. τί οὖν ἐροῦμεν 18 ἃ ΟυδβίοτηατΥ ἐογιηυα οὗ οὺγ 
ἈΡοϑβί!ε, ΜΑΡΣ ὅκα ἀουδῖ, ογἦ οὐ]δοίίοη, οΓ σ᾽ υπηηΐοιβ 
Ἰπϊογργοίδίίοη. [{ 18 (Οτοῖ. οὔβογνε) ἐοηρ ἐδδὶπιὸ 
αυεγϑαηέϊδ. ΟἌΤΡΖΟΝ Γσομηραγοβ μι 90 ο. Τί οὖν 
λεκτέον : μὴ ἔστιν ὑπαίτιον, τὸν Θεὸν ἑαυτῷ μαρτυρεῖν ; 
ΤῊΘ Ῥαββαρθ 8 ἴδ ραγδρ[ιγαβοά ΌΥ ΤΌΓΠΟΥ ; “ Ετοῖι 
1Π6 το]θοῦοη οὗὨ [86 ροδίοσιγ οὗ 3Πηη86] δηὰ Εδδϑι, 
δηά αἶβδο οὗ {Π6 ργοβϑθηΐς Ὀοαγ οὗ υπῃρα]ϊονίηρ 9608, 
ἔγοτη Ὀεϊηρ ΟΟα᾽ 8 σονοηδηΐ ρθορΐθ, 8}}8}} γγα δοοιιδθ 
Οοά οὗ 1] υϑέϊς6 Ὁ (ΟογίδίὩ]γ ποῖ. 

1δ. τῷ γὰρ Μωσῇ λέγει. Τῇ γὰρ ἰδ ποὲ ἃ ΤΏΘΓΘ 
ἴογιηυ δ οὗ ἰγϑδῃβι!οὴ ; 88 ΚΟρρῈ βυρροβθβ ἴΐ ; θὰΐ 
ΒΙΖΏ1Ή68 ““ [Ὁ ἐχϑιηρ 6." 

16. ἐλεήσω, ἕο. Τα ψογάβ δγ ἔγοπὶ Εχοά. 88, 
19..»"}ὄ δῃὰ {ΠῸ 1ᾶθα ἰπίθηάθα 18 ἢ }8 ἜΕχργθϑϑθά ὃγ Μῖγ. 
Τυγηοῦ : “ Οοἀ δοῖβ, ἴῃ τἢ6 ἀϊδεγϊ υϊίοη οὗ ἢϊ5 1[ἅ- 
νοῦ, δοσογαϊηρ' ἰο ἢ]Β ΟὟ ρ]Θαβυγο." 8 ροβιοη 
ἔαΓΊ ΟΣ ΘΒ Ὁ} 18Π6 ἃ δηά 1Πυϑέγαίοα ἴῃ {Π6 [ΟΠ] ον ηρ; 
ΨΘΓΒ68, ὉΡ ἴο νϑὺ. 22., ββρϑοῖδ!ν νοῦ. 16.} 

αι δίβοϊϊ γεϑροηβαίοσθιιδ Ορδγασὶ δ; 4118, χοϊίοσ, ᾿ἰδῖοϊ ἰὴ ἐθηϊρτηδίθ 
νεγθογι ὑσὸ δάεϊριθ. Επίδη) ἴῃ βϑοσὶδ βου ρίιυγίβ, ργεδϑοσίί υδὶ 
ἃ ἰμοεὶ νϑηΐζυτη ἐδὶ δαὶ Ὠγροι ποδίῃ, τὰ ἤθη, ὨΟΠ τηρᾶο οἱ λόγοι, 6χ- 
Ῥεπάϊ ἀευεοηί. Εἰ δὔδι οοτητηθηίασιιθ Π0}}0.6 ἰἴα Ρἴδηυ}8 6890 μο- 
ἴεδῖ, αυθτι ἔδο 5, αυὰτῃ ῬῈ}}} ἰαχίμα,, ἰηἰεἸ]Ἰ σαὶ ορεγαγίιβ." 

 δοβοείιίβεδη ᾿ηρδηϊουδν αἰρεδβίβ {118 νοῦβα Ὁ ἴο 17 ἰηἴο Οὐ ͵εο- 
ὕοη 8 ΑΏΔΙΤΕΣ, δ δ ρῈ]]ὺ8 Πδα Ὀεΐογα ᾿ΐῃ ἀοηα ἴδ ὡὐλοίε ολαρίεγ. 
Βυΐ ἴῃ (μὲ8 ργοοδάυγε {πο γα ϑ6 8 δοιῃοϊ έηρ ὩΣ ἴ00 τι θοΐ8), δηὰ 
τπογείοσα ργεοδγίουϑ. 
ἱ ΝΥ. ΤύγΠοΥ γοιηλγκϑ, (μαι [Π6 ΟὨχδδίοη οὗ ἴΠ:6 ῥγοιηϊηθηΐ 1668, 

ὙΠ 6Ω ἰτ ΔΥ ὃ6 οἸεαγὶν ἰπἤεσγεαὰ ἔγοιη ἴΠ6 οοηίοχὶ, ἰδ ἠοῖ δἵ 81} υυ}- 
διαὶ. Αηὰ ᾽ς δόάβ, {παὶ {8 ῥεϊποὶρία ΤΊΔῪ ὃ6 ἱ]]υβιγαϊθα ἔγουιῃ 
1λικε 11, 48 δι 14, 48. δηὰ νγρ. Ἐη. 2, 428. ““ 186 δ᾽ ἴεσ νἱβδυ)," 
εοτηραγοὰ τὐῖτῃ 106 ργεοδάΐηρ νεῦϑεβ; δἷϑὸ 4, 21ὅ--.217. Ἡδεῖα 8 
δῖ δ. 611} ρ6ὲὶ6 ΟΟΟΌΓΕ, 5 ᾿ 

"“φῷ. (ἢ δὰ δ 

ὥϑ  . . .-.-.... ὦν ἑ «ὦ ὦ ἃ... ,»»«Ἅἡ ΚΝ βαπῷα 
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115 τοηγκοα ΒΥ Κορρο, (“εν ἔγοιῃ τοί.) ἐμὲ 
{ῆ6 ραᾶββᾶρα οὗ Εχοάυβ ἰγοαῖβ ποῖ οὗἉ {π6 στᾶσα οὗ 
(ὐσά ἴῃ ἔογρίνίηρ᾽ 518, θυΐ [ἢ6 ψογὰβ οὗ 1ἴ ψϑγα βαἱα 
ἴῃ ΠΒΜΟΓ ἴο ἃ Γοηϊοβί οὗ Μοβεβ ἰο οά {δαὶ ἢ6 
νοῦ τηδηϊοϑε Πἰ56 1} ῬΟΓΒΟΏΔΙΙΥῪ ἴο ἢΐπὶ; ἤδηοα 
ἐλεεῖν Δ οἰκτείρειν (ΗΘ. ἸΏ πα ὈΞΙΤῚ) ἃγὰ ποῖ ἴο. 
6 Ἰηἰοεγργοιθα, ἴῃ {Π6]γ ΟἸδβϑῖσαὶ υὑβᾶρθ, οὗὨ πίθγον, 
θυΐ ἴῃ (ἢ6 Ηοῦτγον δηὰ Ηδ]]δηϊβιῖς οηθ, οἵ δεπίρηϊῳν 
δη4 ρΓᾷοθ ἰῇ ρθηογαὶ. “Τα Εἰέιγοβ, ἴοο (σοηί!- 
Ὧϊ|65 ἢ 6) ὅτ, κα 1πΠ6 ἤοργον Ῥγοίθγιθϑ ΓΙ δηά 
ὙΓΏΓΤ, ἴο 6 ἴδκϑη Ὁγ Αογιβίβ ἰηαἀϊοδίϊνα οΕ ψἢδι 15 
ομδίοπμαΥ ἴο0 ΔΠΥ͂ ΟἿΘ : 4. ἃ. “ρῥζγὸ ἰυδι1α “ἰΒιγ θυ 6 ΓΘ 
8060 Ὀεποῆσϊα." [1 νοι] σοιρᾶγα ἃ 58112118Ὶ βθηῖ- 
ἴηθηΐ 1η Ευτὶρ. Ιοη. 156]. δίδωσι δ᾽ οἷς ἔδωκε. ἘΔ11. 
Α' ρῆγαβο ψῇῃϊοῖ Μὸ 4}} ι186, δἐέλον ἤθη να ἀο ποῖΐ 
οδπιδε (ἰΒουρἢ Με ἀγα ὁπαδίθα) ἴο ρῖνθ ΔΎ ΟΠ6 ΓΕδβ80 5 
ἴον σοηἔέγγίπρ' ὈδΠΘΗ͂ΪΒ ὁῃ δηοίῆοῦ Σ ὁ", Θβρθοῖ Π}ν 
ΜΘ 6 ψιϑῃ ἴο ῥγονδηΐ {6856 “Ψἢσπ ψ͵ὸ θθηρῆς, 
ἴγοιῃ δβογιίηρ οἷν ὈΘΗΪΏΟΥ ἴο “ΔῺΥ ῬΘΟΙΠΑΥ ποτ 
οὔ τποῖγ οση. ΤἼΘ ΟΥ̓ ΠΙΟΥ ΟΆ56 15 πηοϑὲ β0 406 ἴο 1Π6. 
Μοϑαεῖς ραβ888ρ6, (ἢ οἢ τηδγ 6 ΠΠπ8ἰγαίοα ἔγοιῃ Τοῖς. 
Αη. 0, 8.) 116 ἐαέξον'" 18 ΘΡΕΟΠΙΥ ΔΡΡΙ1σ 4516 ἰο {ἢ ϊ8 
οὔ ἰῃῆς Αροϑβιε|6." ΤΠθορηγίαςί, Ρ. 94., οὔβοσνεβ, 
{πᾶὶ (μΒουρὶι Ῥαὺϊ ἀ60}1π68 ἴο ρῖνε [Π6 γθράϑοη ψνἢγ (6 
Οδηι 165 γα ρῥγοΐδγγοα Ὀϑίοσγο (86 26 νν8, ἢ6 οομέή 
ανα ἄοῃο ἱΐ, Δηα 48 οἰβονῇογε πηθηπίοηθα ἰΐ; δηά 
ἴ 15. 1Π15; {πὶ τη6 7γαοίϊέοεα {πουρξ {ΠαοιΏβοῖνοβ 
Ἰυθιῆοα ὈγΥ ψογίβ; ἐλθδθ, ὈῪ δ δά στᾶσα: θὰυϊ 
ἢδθ, οἡ {Π18 οσςσδϑβίοῃ, ἔὈγθΘΑΓΒ 80 ἰ0 40, σποοδίηρ ἴο 
σθθοκ ρεγίηρ συγ ΒΥ, δηα δἀπηοη βηϊηρ (ἢ 6 πὶ ποί ἴο 
ΤΟΊΌΪΓΟ ΓΟΆΒΟΩ ἕο Οοα᾽β ἀθϑιηρβ." ὅδ66 {πὸ 1]}08- 
ἰταϊϊοηβ οὗ Ηδιμηοηά, Μδοκηισῆζ, ὙγμΡΥυ, ΣΤῊ 
Τυοκογ (Ρ. Ὠου 6), δπά Βρ. οὐρὰ οἢ {Π18 ΨΠοΪο 
σοηίοχί. Αμπάὰ προτοῦ, οἰἰοὰ ὈΥ δααο, ἄγανϑ8 

ὁ Τῇ δοορα οὗ ἴΠε ἰαδί βεηΐθησα ἰδ (ἢ. δΔάἀτα ΓΔ ὉΪγ 1ΠΠ8ἰ ταϊοα Ὀγ 
Ὅτ. ϑαπιθθὶ ΟἸασκα, τὼ 5 ϑενθηίθη ϑειτηοηθ, Νο. 15. ῥ. 846. 
“«Ἐνοη ἰη πυϊηδη ἠυαϊοαίατγα, δου δὴ ὑη6 Κ᾽} βρεοίαϊον ἴδκα 
ὉΡοη δηλ ἴο πὰ ἔδυ! νυ [6 ϑείθποα οὗ δὴ 8δ0]6 δῃὰ τπρτὶρἢϊ 
λυάρε, πιϊριιῖ ποί {πὸ Ἰυάρε ννε}} ὄἜχργεββϑ Ὠΐτηβε}ῇ ἰὴ (818 πηᾶπηεν : 
“41 νὴὴ]} δοᾳυΐϊξ ψνποηλ 1 δες ἢϊ [0 δοηυϊῖ ; δηὰ 1 νν}}}] οοηάθιθῃ βοὴ 
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(186 το} -ουηά δα οοποϊυβίοη, τΠαἰ οὐ σδηποί ΠΟΥ 
6 τοϑίγα ηθα, 'ἢ γϑᾶβοῃ ΟἹ υδίι1ς6, τοι ϑῇον πα 
ΤΏΘΓΟΥ ἴο {π6 Ηρδίμοη οι, 80 (ἊΣ 85 (0 ἂρροιϊηῖ 
ΟὨσιδὶ ἴο Β6 ργοδοἢϑα ἴο {Π6π}.ἢ 

Οτοῦ5 όσα οὔδσξ (6 [Ὁ] ον ίηρ το β οι] ο088 : 
“ Ἰάοπι Τ)οῖ8 βιυπηπο τ ροίοδέ 'π ὈΘΩΘΗ͂ΓΙΒ 8018 
οἰαγρίθηἀἰβ δυΐ ποδηα 185, ἴῃ Ρδοσδίῖ8 σοηἀοηδῃα 3, 
οἵ νιηἀἰςαηα 8, πο αυὸδά ἤρθη 1051 Γαι 68 ἀἸΒΟΓΙ 1“ 
ἡστ σοηβίοηϊξ, 864 αμποά 11] Π6Ο6886 510 ε48 ΠΟρΡΏΪ(28 
6586 ΟΠ Πρυ8. δ σοῦ ΠΟΌΪΒ Ροίδγαΐ, ὨΘΙΊΙΩΣ 
ρου ν6}}6 ἄδγα Ὀοηᾶ ςίθγηδ, δὶ 40] 108 1.51115 
δἷῖ : δά σοῃμδοαποηθδπῃ) Θδπ) 70 .80Π{1812, νᾶ 16 υΠ- 
ἄδηι, συλ ἰρ86 πηοηϑίγοϊ οἵ οϑγίϑιη 6886 οβίθηἀδί 
ἀοη 8 ϑρίτίευι δι}. 

16. ἀρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος, ὅζο. Ἐτοπὶ [π6 δῦονθ 
Ὠλινίης ἀφοϊαγαιίοη τἰ 90] Οϑα οὗ σουΓβο, μοί, ἱηἀοοά, 
{πὲ 16 185 αὐἱΐ6 Βυρογῆήμοιβ [ἴῸΓ ἃ τπίδὴ ἀξπιϑεί τὸ 
ΨΟΓΚ, δη υδα {Π6 δου] 165 δη ρονεῦβ στδηξεα Ὠῖπὶ 
ὈΥ Οοἀ (8 βθῆβ6 πηοϑὲ ὉΠ ΔΓΓΔΏΔΌΪΥ ἀράυςεα ὈΥ σοΓ- 
(ἴῃ Ιηςοργοίθσβ), ρυΐ τπδὶ (886 Ἔχογίοῃ οὐ ἰῆοβθ 
ΡΟΥΟΓΒ 4068 ποί οἵ 186] δυῇἔςα ἰο (Π6 οδἰδιπίηρ οὗ 
ΔΏΥ ΟΠΘ᾽8 ψ]Βἢ ; ἐλαέ ἀσροηαβ ἈΠῸ ρου {86 ρ,δοα 
δηά Ὀοϑηϊρηϊ οὗ ἀοα; δπᾶ {πογοΐογα ἰζ οὐυρῇϊς ἠοῖ 
ἴο Ὀ6 Δϑογιδβα ἴο {πΠ6 πηοβί δοίνα βχϑγίϊοηβ οἵ ἃ πηϑῃ, 
1 Βα βδῃου !α Ὀ6 δηάονοα ψ ἢ (π6 Ὠ᾿νῖπα Ὀσησίβ ἴῃ 
ἃ ρτοδίογ ἄδργθα [δὴ δῃοίμοσ. (Κορρθ.) Τῆε ἄρα 
185 Οχρίδἰηθα ὃὉγ δοποοίίρ., “ ἔργο δὶ ἢδ5 Ὀ66η 5381 ἃ 
1 οδῃηοξ ὃ6 (ο]]εοἰοα." ΤὩΤμοοάοτγαοί 61} ΟὈΒΘΓΥΘΒ : 
Τὴν λύσιν οὐκ ἐπάγει, ἀλλ᾽ ἐπιτείνει τῇ τῶν ἐπιφερομένων 
προσθήκῃ τὴν ξήτησιν. 

1δ. οὐ τοῦ θέλοντος (Βα θδιὰ ἔργον ἐστι) οὐδὰ τοῦ τρέ- 
χοντος. ΚΟρρδ {Π10|κ8 {Π686 ΟΓΩβΒ βοάγοοὶυ αἰδγ ἴῃ 
86η86. Βυΐ Πα 15 (1 σοηςοῖνθ) πηϊβίαβκοη. ΝῸΣ οδῃ 
ΤΙ ἌΡρζονθ οὗ (86 πιρίβοά οὗ ατοξυδβ, νἤιο (8 Κ68 (86 
ἘΠῚ 8ἃ8 8Δη ΗΘὨαΪΔ618, ἔῸΓ ““ ΓΒ 8458 ἢ6 Ρ[68568 ;" ΟΥ̓ 
[δἰ οὗ Ψογϑβίϊιβ, “" ΤῸ Π8 τϑβῃ]γ.᾽ ὙΠΒουζ Ρυγβαυΐηρ 

1. 966 Βί ἰο σοῃμάδζμῃ τ᾿ τηθδηϊηῤ,, ἢοΐ (δα 6 ψουϊὰ ἀο ἰξ ἀτγυϊϊτα» 
τἰγ, υαῖ παῖ 86 μβανϊηρ δίοῃθ ἴδε σηοϑὶ μεγέεοϊ Κηονϊθάρβε οὗὨ [86 
ανν δῃά οἵ ἴἢς ἔδοΐ, Ὦ15 δεηίθηςε οὐρθι ἠοῖ ἴο Ὀ6 ᾳφυοοίάοηδα Ὁγ ῃ- 
816] ὁρεοϊαϊοεβ." (Ὁ γ. ὅδι). (Ἰδεΐκθ.) 
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ἐΠ6 τεδησα ἀϊϑεηστ]οπ5, οΥ πη Γοάυοίηρ (86 υθδυΠο- 
ΓΙΖΘα ΔρΡ]Ἰσϑ 08 οὗ [ἢ 6 δϑυ! ον τηοάθγῃ (οπμηρηία- 
ἴογϑ, 1 δῃι ἸΠοἢΠἸ δα (0 {π1ηκ (Πδὲ ΘΓ 15 ἃ εἰξπιας, 
δηῇ {παῖ [ῃ6 ἰαίζεῦ ἴθγὰ (ἰὰ ποῖ ἼΠογΘ 15 δὴ ἀρὸ- 
ὨΪΒΕ1ς πιθίδρῇογ) 15 ἃ τοῦοῖ 8(ΓΟΏΡΘΥ ΟἿ {ΠἸ80 {Π 6 
ἔογηθγ: 4. ἃ. “" 11 15 ποὶ οὗ κἰπι ᾿νῆο . ΔηΧΙουϑὶν 
ν Βηθιἢ, ὩΟῸΓ ἀνθ οὗ ἢϊππ (παΐ ϑἐγινοῖ αἴἶοσγ," ἄχος. 
ΤΠ ἰαῖτον νι ἀθηον ἀδροη8 ὕροη {6 Όγπιοσ. [Ι}ἢὴ 
τ βᾶπη6 56η86 τρέχω Οὐουΐδ ἴῃ ἃ Ροοῖ οἰοα Ὁ 
Κορροα, ἀνὴρ ἄβουλος εἰς κένον μοχθεῖ τρέχων. 
ΓΗ ορίηίοη οὗ [ΙοοΚο, ῬῬ είβ., δηά Μαοκηιρθί, 

ψ᾽ο τορᾶγὰ {ῃ6 γνογάβ ἃ5 ἢᾶνίηρ᾽ ἃ γοίθγθησα ἰὸ {86 
Ρυϊναῖθ οἰγσαπηβίδηοοβ οὗ ἴ8ϑδδο δῃηὰ ἔδβδαιι (πδηηοῖυ, 
{ῃ6 ρεγροδο οὗ ἴμ6 οῃθ, δῃηά {π6 λωπέϊηρ᾽ οἵ [6 οἴδοτ), 
15 ἴοο δ ηο ἢ] ἰο Ρ6 δαπητίοι, τπουρὶ βυρροτίοά ὈγῪ 
ὙΠΕΟΡὮνΪδςί. 
ΟΥἢς ἀπ ου γ Ἰηνοϊνοα τη {Π18 φαεξδίίση, ΤἬηθο- 

Ῥηγίδοὶ σίνεβ (ἢς [οἰ] ονίηρ ρμορείαν' 1}]υιἰγαιίοη. ἡ 
“Ὁ ΓΏ6 Αροβι!]ε ἤδγ δθεπιδ, ἱπά66α, ἴο ἴΔΚ6 ἀνᾶῦ ἔγεθ 
Ψ1}} : γοῖ, ἴῃ ἔλεΐ, [6 ἀο68 ῃοί. Βυΐ, ἃ8 6 880 οὗ ἃ 
ἤουβα, Τπουρῇ 16 γα Γαδ πιδίθυιαἰβ, ἀπὰ τῆ6 ἰαθοιιγ 
οὗ {ῃ6 Ὀυάριβ, ὑμαὸ {Π6 ψὮοΐο 18 1ῃ6 Δτοἢιίδοιῖ , 
81Ππ66 {ἢ6 σοηϑιιμμτηδίίοη οὗ 1{ τοϑίβ υἹτἢ ἢ ΠΏ : 50 αἶ80 
ΜΙ τοβροοῖ το οὐ, {που ρ}} ἢ6 γϑαμίγοσ οὐγ ν}]], 
δχογιίοηϑ, δΔηα σο-ορογδίίοῃ, γεῖ βίησα ἢθ σοι οί68, 
Δη σγονν8, ΟΓ σοηῃάἀδιηη8, Νὰ 880 {πᾶΐ [Π6 τσ ἢ0]6 18 
Η15." (Εειιπηεηΐυβ, ἴοο, Διηοηρ᾽ ΟΠ ΘΓ 06] ο]ο.8 οὉ- 
ΒΟΊν δ ἢ 8, 85 {π6 ἐο]]οσησ. “ὙΤἢ6 Αροβίῖα ἤθγθ 
[8 ἰὴ νίαν ἰἤο86 ψῆο Γαβίβιθα {Π6 (ὐοβροὶ, τη 8δϊά : 
“ς ὝΨΩΥ [88 Ζυάαϊδβιη θ6ΘῺ σαϑί δ8146 ὃν (οάα, δηὰ τῃ8 
ἴδ! ἢ} οὗἁ .6805 ἱπιγοἀμπορα 1 118 γοοιῃ ἢ Νον [ 15 

(6 ρᾷτροβο οὔ τΠ6 Αροβίϊβ ἴο ἰηβίγιυοϊ ι.ι8 ποΐ ἰο. 85Κ 
ἔον στοασοης ἴτοῃ [86 ΑἸ στ, Ραΐ ἴο {]ηΚ 41} ἢ 15 
85 τὶρῃῖ, ὄνεῃ ἐπουρἢ να Ὀ6 Ἰρηοτδηΐ οὗ [86 Γρδ- 

ΛΒ0Πη8 ΟἹ ΨὨΪΙΟὮ [Π6Υ ἅτε ἔουπαρα. δ {Ποσοίογθ 
᾿ 8ῆον8, ΟΥ̓ ΒανοΓαὶ 1181 ΓΑ ΟΠ δη Ἔχϑίρ]θ8, “ἦς ΠΟ 
ἰηβογαίαυ]α ἅγα [6 Ἰυάριηοηίβ οὗ σά, δηα ἢ]5 γᾶγ8 

κ ΟὗὨ νὨϊοῦ να Βανα ὉΠΟΙ͂ΟΣ οχϑιρὶα 1 ἃ δίχα δ Ὁ ΡΑϑβδσ Ὁ οὗ 
Ψοῦ, “Τῇ ταρα 18 πιοῖ (0 (Π6 ϑυν ϊ, ΠΟΥ 116 Ὀδί 116 ἰο [6 Βί ΤΟΙ." 
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Ραδὶ βπαϊηρ οὔἱ." ῬῬΠοίίυ, -ἴοο, 80. (ξευμπηδη., ἢ 48 
ἐϊθϑουδδοα {π6 56η86 οὗ Π6 νϑγβα ψιτ τὰς ἢ ΒΟ. ΠΥ 
δηά βουῃὰ υὐρτηοηί. ΑΒ ἰο ἔδα ἰηἰ ἰδίϊοἢ5 οὗ 
οἱ ἘΏρ} 18 τηΠθηἰδίοσβ, 1 δῇ ΟἿΪΥ γΓΕΡ ΤΩ 
Γοδάθγβ ἴο {6 ποίοβ οἵ Ηδη., Ταγίογ, δὰ Μδοκη., 
δηά (πεῖ οὗ ΥΙΌΥ, ὈοΓ ψὨϊοῖ ΘΧΡρΟΒ ἸΟἢ 5 τΊΔῪ θ6 
ΠΟ ΘΠ ΘΏΕΪΥ σοηβυ 64 1ῃ ΙΔ Θ᾽ Β ϑυπηΏΆΓΥ. 

17. λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραώ. ΤΠ γὰρ ἀ0685 
ῃοΐῖ ΒΙΧΏΠ ΠΙΟΥΘΟΌΘΥ (88 ὨΟΔαΤ. ΒΌρΡΡοΟβ68 ; πουρῇ 
Π6 ραγδάθβα 1τῃ6 ἰηϊογργοίδιίοη 8ἃ8 ομδ οὗ στγθαῖ 1π- 
᾿ὐ λιτὰ ἴο {Π8 ἐχροδιίοη οὗ δοσιρίυγο), θυΐ ἐτοηιρίξ 
γαξϊά. ᾿ 

- Ηετγε δραΐϊῃ 18 δῃοίμῚ δχϑιηρῖθ ἴῃ {Ππβἰγαίίοῃ οὗ 
1Π6 ΡΓΏΟΙΡ]6 ᾿ητοπαἀθά ἰο ὃ6 68{840}|13Πῃ6ἀ : δῃά 85 {Π6 
Ρτγοοδάϊηρ (ἀκοὴ ἔγοῃῃ) Μοβοβ) νψαβ8 οὗ σοοερέαξϊοη, 
80 ἰ8 (15 οὗ ρεπίδβηπιοηέ. “56 ἴανθ θγα (οὔϑογνϑβ 
Κορρθ) ἃ εοημέγανῳ ἐχαηιρίθ, πδτηοὶγ, οὗ ἃ τηδῃ ρι- 
πἰδηοά ὈΥ (Π6 β881|6 ἔγθα σοοά ρ]θαβυγα οὐ αοὐ, ποί 
Ὀδοδυδο ἢ6 δὰ ὈδΘη ερ0γ.565 (ἢ8η οΟὐἕοῚ τηθῃ, δι [ῸΓ 
οἴδιογ δηὰ νν 186 οδδθβ, (δουρί ὑπ Κηονῇ ἴο τι8. 866 
ποίθ οἡ ΟἍ3!. 8, 8 ὃς 24. 4, 80. λέγει ἡ γραφὴ τῷ Φαραώ, 
158 ἴῸΣ λέγει ὁ Θεὸς κατὰ τὴν γραφὴν, οΥ περὶ τοῦ Φαραοῦ. 
Ινουϊὰ, πονόνοσ, 8ἰτη Ιγ βιιδαιια ἐπὶ. 

17. εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξηγειρά σε. Ἐχοά. 9, 16, Ηεῦ. 
ὙΤΤΩΣΠ, δορί. ἕνεκα τούτου ἐξήγειρά σε. Οη {δα ἰη- 
ογρτγείδίοη οὗ ἐξήγειρα ἴ[Π6Γ6 18 σοηϑί ἀθγα Ὁ ]6 νδγι θῖν 
οὗ ορϊπίοη. ΤὴῸ ατεοκ (οπιπιθηϊδίογβθ, δὰ θϑεὶν 
τηοἄθση Οἤθ8, Θχρ δίῃ : ““ Ὀγουρῆί τπ66 1ηἴο 6χ- 
ἰβίθβῃοθ, δηα σοῃϑβίυἰϊοαὰ (Π66 Κιίηρ :᾿" 84 86η86 οὗ 
ψΠΙΟἢ (Π6 Ηοῦτον 15. βυ8οορί]6 ((πουρῇ (Π6 ῥτγοοίβ 
(παν δάάυςε βθθίῃ βοιηονῃδί 681), δῃηὰ νἢϊοῇ 15 ποί 
ὉΠ Β01}40]6 ἰο (ἢ6 σοηΐοχί, ΜδΗΥ οὐδοῦ ἱπίογρσγοία- 
(ἰοη8 ἀγα ἀοίαιἰοὰ ὈγῚ Ῥοϊε:; Ὀὺὲ ἤοπο, ἴ {πῖηκ, πανα 
ΔΏΥ Βο θίδηςσα οὗ ἰγυῖἢ, Ἔχοθρὶ {π6 ἐο]] ον ηρ Ομ, 

τ Τὸ (Πϊ8 1 οδῃηηοῖ δϑϑθηῖ, ΤΉΘΙΘ ἰδ ΓΡΆΒΟῺ (ο (Πΐηκ πᾶς Ῥδδ- 
ΤΟΔΙ τοας (οοηδίογῖηρ ἢἷδ πὲρῇ ΓΕΒροηϑὶ Γ᾿ γΥγ} ἢοΐ ΟἾΪΥ τσογεα 1ῃ8ῃ 
οἶμον ἤθη, Ὀυζ ῥτΟΌΘΟΪΥ {1π ννογβϑὶ πηδὴ ἴἤ δὴ ᾿ἰνηρ, [ηπἀθρά ἃ τόσο 
ῬΓΟδΌΓΩΡιΌΟΙ8 ΒίΠΏΕΓ ἰδ Ὠοΐ ΟὨ Τεοογά. Ηρηρα δα ργοργίεςυ νεῖ ἢ 
ψ ον (Π6 ΑΡροδί]β δ'πρίθα ἢΐπι οι 85 ἀἢ ᾿ηϑίδηοθ οὗ ἴπε Ὄχοζοίδε οὔ 
(6 ἔγθε δῃὰ δονεγείβμῃ ζυοὰ ρῥ᾽εδδυγε οὗ αοα. 
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ἢ οὗ Π48 θ66η δἀορίοα ὈΥ πιοϑὲ (οτηπιοηίδίογα [ῸΓ 
{Π6 α8ὺ ΠΟΘ ΌΓΥ ; Ὠδιηοΐγ, {παὶ (Π6 ψοτὰ [88 ἃ γο- 
ἴδγθηςθ ἴο 6 ψοηάοσγῆι, ργοβογνδίοηϑ οὗ ΡῬΠδγδοῖ ὈῪ 
τῃ6 ΑΙἰρμν ἀυγίηρ [Π6 ργθοδάϊηρ μίασυθβ. Νοῦν 
{Π18 18 Θ4αΌΔΙΥ ἀρστγοθδῦ]ο το (6 β6η86 οὗ (ῃ6 Ποῦγειυ, 
(45 ἴὴ ἔχοὰ. 21, 421. 26γ. 82, 14.), δῃά 185 βιρροτγίος 
ὈΥ ἰδ6 8ερέ. διατηρηθῆς. Απά τοεγίαϊη ἰζ ἰ5 {Πα 
ἐγείρειν (48 ἴῃ «Ψ41}. ὅ, 15δ.), δηὰ (6 σορηῃδία ψογὰβ 
ἀνίστημι, ὅζ6. ΓΘ ΔΌΪΝ 864 ἴῃ {18 8Β6η88ὲ.Ὀ ΤΠ 
1ηϊογργοίδίίϊοη 18 ΔΌΪΥ βυρροείοά, ἴοο, ὈΥ ΟδγρζΖον δηά 
γ᾽ ειβίοιη. Ἐ Ὧν. γε 8 {π|ηκ8 πὰς {Π6 Αροϑι8 
τσ πο δοέλ τῃ6 δῦονβ ἰσηϊβοδίίοβ. Βαϊ 

ἢ Οἴνδοιι ἴμ6 Ἰαῖίες ρίνεβ ἴμε [Ὁ]οντίηρ Ραγαρῆγαεθ : “Τῆου 
᾿ιδεὶ ἀεβεγνεὰ, Ῥἤδγβδοι, {πὶ ἴω [ἢ 056 ΘΑ]ατΩ [166 τυ ἢ ρῥγεοοάοα (ἢ 6 
Ρίαρυο οΥ̓͂ δε] 1 ββὰ ἀδεοίγογοά {Π66: γοῖ ἴον ἐλὶφ οβυβδ 1 δυβογοὰ 
πο ἴο δυγνῖνε, δΔηὰ Ταἰϑοὶ τἴπθ6 ὉΡ τ ῥγοοίγαίθ, ΠΔΠΊ6ΪΥ, ἴδ 1 
τηϊρἢς δῆονν (66 ον σοι ρ οἴ δὉ]6 1 δι ἴο Ἰδδὰ γὰῦ ρϑορὶο οἷι οὗ 
ΕΕΥρι." Ἰγεϑίοίη ἴδῃ οὔΐξεσβ {ἶπε (ο]]οννηρ; δἰδιειμθηῖ οὗὨ ἴ[μ6 οδθ8 
οἵ ῬΠΑΓΔΟΣ : “θη ῬΠΔΥΘΟΣ δὰ τοΐιϑεὰ οὐεαΐεποθ ἴο αοὰ (Εχοά. 
δ, 4,}, δα ταῖρι ἐπγηηοάϊαίε!ν (848 Β6 ἀσβεσνθὰ) Ὦανε Ὀδθη ρυηϊβμοί, 
δι ἢ οἤξηοσα νἱδἰ(οἀ νυνῖι ἢ ἀδαί, Βαϊ ἰϊ ρ]εαδεὰ ἀοὰ ἴο {ΕΥ̓ Ὠίπα 
ὈΥ ἐεη ρίαριοξ, ἴῃ ΟΥοΓ ἴο ἀείενς πἰπὶ ἔγομι δὐὶἱ ὉΥ βενδῦὶγ; δῃὰ 88 
ΤΏΔΩΥ [ἰ268 ἢδ νγ88 ρεβϑδθὰ (0 σϑϊί ἴῃ6 Ρυηίδῃιηδηΐ, ἴῃ ΟΥΟΣ ἴο 
τεΐογι Εἷτῃ ΟΥ̓ ἢὲβ ΣὩΘΙῸΥ δηὰ ροοάηεββ. Βιιΐ ψἤΘΩ Πα Ρ ροοά- 
689 ὨΟΥ δΒανεΓ Υ σου] ϑοΐθη ἢ 8 μεδτί, {6 ΑἸ αἰὰ ἠοῖ νἱδὶξ 
πὰ ννἱτἢ ἀδαίἢ ϑεογοῖγ, δηὰ, 88 ἰζ γέσγα, ἰὼ ῥγίϑοη, ὑυϊ, ἰὴ ἃ πιδῃ- 
ΘΓ, ἰὴ ἴΠ6 νἷενν οὗ {π6 ψγμοἷς που ὰ, [δῖ ἢΐ5 ρυῃδηχηθηῖ τοὐχϊ δ6 
ΤΩΟΪῈ δίβηΑ), δα {{π ἸΟΓῈ οδ]ου]αϊοά ἴο δίγὶ Κα ἴθιτογ ἱπῖο οἵδεοσ 
οἴδηάεγθ. 866 Φοβερῇ. 4, 10. 1 88. 4, 8. 6, 6. Ῥβ. 106, 11 ἃ 19, 
Νοῖν. 9, 16. ΤΙνβ τν88 (8:6 νΕΓῪ 0856 οὗ ἴπ6 δαννβ, γῆο τεδιδεά ἴο θ6- 
1ἴενε ἰῃ Ψ96δ08 ΟἸτὶοῖ, ὙΤΉΕΥ ἰηάἀοερα ἀεδογνοὰ [0 μευίδιι τω ϊδεσγαῦϊ ; 
ἴδε ριυιηἰδῃτηθηϊ τγαὰϑ ἰΔΓᾺῪ ἴῃ 118 ΔΡΡΓΟΘΟΙ ; ὈυϊΪ 80 πηυοὶὶ [06 πογα 
δΈνσῈ δηὰ ὄχϑιωρίδιυ αἷά 1 ΠΑ }}} ργονθ." 
Τα ἰοασποὰ (οιμμροηίδίοῦ ἤθη μτγοοδθαβ ἴο ᾿ΠΠυδίγαϊα τηΐδ Ἰάδα οὗ 

Ὀδα ρεΓγβοηδ ὑεΐπρ ργεϑεγνοὰ ὑη 6 γ ργεβεηὶ οδἰδυ (165, {παὶ {Π6Ὺ ΓΩΔΥῪ 
Ῥετίβι ἐἢδ το τ ἰϑουϑΌϊν ἰῃ ἕαϊΓα ΟὨ 685, ἔγοπι ἴῃ (ΟἸ δβδί δὶ υυγϊίθσα : 
88 Ευτὶρ. Ηετγο. ΕἸ. 931. Κἀγὼ γὰρ οὖκ ἔθνησκον, οὗ με χρὴ θανεῖν, 
οὐδ᾽ ὥλεσεν με Ζεὺς, ΤΉ ᾿ ὥπως ὁρῶ κακῶν κακ᾽ ἄλλα μείϑον, 
ἡ τάλαιν᾽ ἐγὼ. Ἰπνϊἰαϊοὰ Ὁγ ΑΠΙΒΟΪ. 1, 42, 9. ἀλλ᾽ ὁ Σάρατις ἔχρησε 
πάλιν διὰ νυκτὸς ἐπιστὰς, κήδεσθαι με δοκεῖς, ἄθλιε, τῶν ἀδίκων ; 
εἰ μὴ νῦν σε μεθῆκα θανεῖν, θάνατον μὲν ἄλνπον νῦν ἔφυγες, 
σταυρῷ δ᾽ ἴσθι φυλασσόμενος. Ἧδβ 660 εἶἴε5 ϑυείοῃ. 71:1}. 84. Αοἷ!. 
Ταῖ. ρ. 941. Αρρίδη 846. Αττίδη, Ερ. 1, 4. Υἱγρ. ἄξω. 11, 159. 
ψε]ο). Ῥεῖ. 9, 56. 5|}. 14]. 11, 868. Εἰ τοαρηὰ ϑυρεζυπι ουγὰ δὲ γ- 
γαίι5 ἰὼ Δγπ)Δ ϑεὶ μία Ῥθωυβ, Βυῖ (δεδ6 ἰδδὶ δῖὲ {111{16 τχοσα ἰδ 
ΔΙ]: 008. 



16 ΒΟΜΑΝΒ, (ΗΑΡ. ΙΧ. 

ΘΠΟΟΡἢ ἤᾶ8 Ὀδθη βαϊὰ ὃν Μτν. ϑδάβ ἰο βῆον ἰιοῖνν 
ἸΏ 8ΔΠ118510]6 18 {Π8ΐ ὈΓΊΠΟΙΡΙα ἤθγο, Ηδ 4180 δίορίβ 
(6 ἰδὲ τηϑηςοηρθα ἱπίογργοίδιοη, δηἀ {Π|η18 1ῃς 
τ γΓαὶη ἰ5 Ὦοτα ἢδἀ 1ηὴ νον. Βυί Ὀγ. ΤΑυ]οῦ 85,1 
τΠΙηΚ, τογο στην χεά οἡ [ἢ6 δοὲές, ψηϊοἢ Ὠοάάν. 
ΟὔΒογνοβ 18 881 ἰῃ Εκοά. 9, 18 ὃς 16. ἴο ἢᾶνα "δθῃ 
ὩΡοη Ῥμάαγαοῖ (8ῃ ογγοῦ νψῃϊοῃ ἢς σαογίδίηνγ ψουἹά 
ποί ἢανο (4||6ἢ ᾿ηἴο δὰ 6 δχαιίηδεὶ [Πδὶ ρ45846:6). 
Βυΐ {π6 ᾿πιογργθίδιοη ἰαϑὲ πηοπίϊοηθὰ βυρροβθβ {πὲ 
[Π6 ἐξήγειρα 18 Βροκθη οὗ ῬΒαγαοῖ ρεγδοπαίίψ ; ΜἘὨΙΟἢ 
18 πιδη Ἔϑιγ υποογίδίη. Τῆθγα 15 ΠΊΟΓΟ Γοάβοη ἴο 
ΒΌΡΡΟοβα ἱξ ϑροόκθη ἢραγεείνο! νυ οἵ; ἢΪ8 Κίηρτίοπι δπὰ 
δορὶα (ψηῖςὶ, 1 ἤηά, 18 4130 {πΠ6 ορὶπίοῃ οἵ Ὠγ. Μδο- 
εἰσι). 7 λ6ηπ Ὀοϊ τΠ6 Ηθῦτγον δηά (ἢ6 ΟἼθοΚ, 88 
6 }} 25 {Π6 δερῖ.. ἃ8 450 οὗ {Π6 Αροβίῖβ, πηδὺ ὕες υη- 
ἀοιβίοοα 48 δρρίσϑθ]α ἰο οἷέ (ῃ6 ρῥίαριυθδβ, δῃὰ ({π6 
8686 ΠΙΔῪ 6 ΘΙΓΠΟΓ, ““ Γαϊβο {Π66 ὉΡ (τοῦ 186 886 
δηὰ δι οι οη).,᾽᾽ οὐ ““ ργοβογνϑὰ (66 τοι ἰοίδὶ ἀ6- 
βίγαοιοη." Βιυῖ {ῃ6 “ΟΓΊΟΥ β6θιη8 ἰο Ὀ6 1Π6 ΤΠΟΓΘ 
ϑ 4016 ὈοΒ ἴο (6 Ηθῦτον δηὰ τῆ6 Οτοοῖ οὔ 5ι. 
Ῥαυ]. Τὺ 'η νογ. 16. οὗ {πα (ῃαρίογ, ψἤθγα 10 ᾿5 
584, ““ 1 ν}}} βιηιία [ἢ 66 δηὰ (ΠΥ ρθορὶθ ψ "ἢ ροϑι1- 
Ιοης 6," [86 γον 5. ““δῃᾷ (ἢγ ρεορί θ᾽ ουρίι ἴο μάνα 
θϑθῃ γοιάδγθ, “ἄνθη, ἰῃαΐ 5, τῆν ρβθορὶθ." Βὸγ 
ῬΒΑγαΟ ᾿ΜΜ88 τοί ΠἱΠ156}} βιηϊξίθη ψἦ ἀὴγ ροβε ποθ 
αἴον ἐλαὲ; διὰ ψῃθίῃογ π6 ψὰ8 δεοίβα ψ τ {Π|6 
ὈΟ1]8 δέξογε 186 ἀποοιίδίη : ἔογ ἐπουρὰ [Π6 Ὺ γα βαία ἴο 
Πᾶνα ὕγόκϑη ἰόν ἢ προῦ δὴ δηα θοδϑβί, γοῖ γγ6 πθϑὰ 
ῃοΐ υπαἀοτγϑῖδηα ουϑνψ τηδῃ δηὰᾶ ἰγθ6δϑ8ῖ. 

17. ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοι τ. ὃ. μ., “5 Ὀγ 1ῃ66 ([. 6. 
ΒΥ {Πγ Ρυμπιβμιηθηῖ) ᾿ΏΔΚ6 ΖΥ̓ ροψοῦ Κηον." 
εδηποῖ ἄρργονθ οἵ (ἢ νογβίοη οἵ Κορρβ, “"πᾶκα 
[ἢ 66 866 δη(ὶ ἴδε] τὴν ρον θυ :᾿ [ὉΓ ἴῃ 56η86 15 Ιῃσοη- 
βἰβίθης ψΠ τμ6 ατεοκ οὔτμα Αροϑβε]α δηὰ {{π δερί. ; 
(πουρσῇ 11 δθε ἴο Ὀ6 βυρρογίεα Ὀγζ 16 Ηδῦτον. [{ 
15, πονϑνοῦ, 80 ἔβείθ, οοπῆπρά, δῃηα ἱπαρροβίίο, {αὶ 
Τ οδηποὶ Ὀυϊ διβροςῖ ἴΠ6 Ηδῦτονν ν ογὰβ ἀγα δἰτ|οῦ 
ΒΒ ῸῪ σολτυρῖ, ΟΥ ΜΎΟΏΘΙΥ ἰηἰθ ρτοίθά, δηά {πα ἐμ6 
δερί. δἀῃὰ (ῃ60 Αροβί!ὶ6 ανθ γεργεβθηίθα ὑπ ἔνια 
56Ώ868. , 
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17. ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου. 1 811 αϑἰοηΐθῃοῖ 
{παῖ 80 ρορά ἃ 580 οἶδγ ἃ8 Κορρα βῃουϊὰ ἢδνθ Ἴσοῃι- 
τη ἃ (ἢ6 Ὁ] οΓ οὗἉ ἰακίηρ δι αγγελῇ ἴη [Π6 αοέζυδ, 
ἢ {ἢ 6 Βυρδυά!ίοη οὗἉ ἕκαστος. [{ 18 μ]ΔίΪγ ἴῃ (ἢ 6 
Ῥαδεῖσε. ΤΠ 56η86 ἰβ: ““ {Π8δ Τὴν ἔλιηθ πρὰς Ὀ6 
γα δργοδα," ΒΕῸΓ {ποῖα 18 Ὧ0 οσοαβίοῃ (Ψ] ἢ 
ΤΏΠΏΟ}}) ἴο (Δ Κα ὄνομά μου ἴοτ {{Π| ΡαΓΒΟηΔ] ργοηοιιῃ, 

ΟΓ ἴο ἰονοῦ [ἢ 6 86η88 οἵ ἐν πάσῃ τῇ γῆ, (0 “ ψδογανοῦ 
4 1 . 

τΠ6 ποῦν οὗἩἨ (Π6 ἔδοϊ 5}8}} γϑᾶςἢ." 1 σταηί τπαΐ {Π6 
ΘΧΡΓΟΒΒΊΟη ἰ5 ϑοιηθνῆαΐς Ὠυρογθο σαὶ : υΐ ἐξ τηιϑὲ 
ΒΙσΉΠΥ “’ ΤᾺΣ ἀπα ν]ά6,᾿" ἴ. 6. 88 ἔδλι' 88 [86 σοΙὨτ μη 1- 
ΟδέοηΒ οί η πδίϊοη8 ἤθη οχίθησρα : δῃὰ ἐδδῖ οἵ 
Εργρί, ψιἢ ΟΥΠΟΓ ΠΔΙΙΟΏ8, νγὰ8 ΨΟΥΥ οχίθηβίνθ, οἡ 
Δοσομηΐ ΟὗἉ [18 θοΐηρ 80 φδαγὶγ δἀνδησθα [ἢ Ἰορ]ϑἰδίίοη, 
ΑΓΐβ, δη βε! ΘΏς 68 : 80 (δὶ (485 Μδοκῃ. οὔβδγνθϑ) ὶ 
18 ΓΟΔΒΟΠ800]6 ἴο Ὀ6]ονο, (δὲ ΔΩΥ {Πρ Ἔχ γΔογΓ ἴ)8 Ὁ 
ἢ] Οἢ Ὠαρροηθα ἴῃ [παὶ σου ΓΥ μου] βοοη 6 ἂϊ- 
νι ]ροα ἐΠγουρἢ 4}} ἔα δαγ!}}. 

18. ἄρα οὖν ὃν θέλει, ἐλεεῖ: ὃν δὲ θέλει, σκληρύνει. 
Ἐγοσπι ἴ{π6 Θχδτηρὶο5 Ὀοΐἢ οὗἩ Μοϑβε8 “ηα ῬΠΔΓΔΟΝ δότε 18 ἀδαάινοοά, 

88 ἃ οὐποίαείοη, ἴῃ 6 ὈΥΪΠΊΔΤΥ, ᾿ελήϊπρ, απεὶ οἴθη τορεαιθὰ βεοιπτηθηὶ 
οὗ {|θλ ἐαρίεν, τ[παϊ οὐ ἴΠ6 νν}}} οὗ αοὐ ἀερεμαὰβ νυδαίανεν οὗ ροοὰ 
ΟΥ 6Υ}} πρρδηβ ἴο τιεη. (Κορμε.) 

Ιὴ (δὲ ἰη(ετρτοία!οη οὗἩ {Π|8 νεγβα {πε αἰ ΘΟ ΟΠ ΕΗ ἨϊΏρε8 
ΠΡΟΣ σκληρύνει, ἩἘΠΙΟΝ ἢδ8 Ὀξοη ψαγΐοιϑῖν υπαεγϑίοοά δηὰ δχ- 
Ρἰαϊοα, γαῖ ον δοοογαΐηρ ἰο {Π6 ἰπεοϊορίοαϊ δγϑίθμ οὗἉ [Π6 ᾿Ἰῃίεγργο- 
ἴεγα, (ἤδη ν ἢ αἰἰοηοη ἴο ἴἢ6 οἐχδοῖ τηοδηΐηρ οὗ ἴη6 σοστὰ. Τὸ 
Θοπθηοα τ ἢ (ἢ6 Δηςίοηϊ Οοπμιηοηίδίογβ, ΓΙ Γγϑοβῖ, ράβδος ὑψ ἴἢ6 
ἀπδευῖι : θυ [τ 15 φησουηϊετγεα Ὁγ ΤὨεορῆ., (οι ποη., Δπα Πεούο- 
γαῖ, νγῆο ἀεία!! (γε ορίηἰοῃβ; 1. Τμδὶ οἵἉ Βαϑβὶ!, Οτίρεη, δπὰ ΤΊ- 
ΟΡὨγίαοῖ, {πὶ Οοά, ἰπ ἔδοῖ, δβατάεπεα (ἢ6 Ὠεαγῖ οὗ ῬΠαγδοῖ, Ὦγ ἢ18 
Ἰοηρ βυβεεγίηρ δαμὰ ἀεί οὗ Ῥαηϊβῃιηθηῖ, ἸνΠΕΓΘΌΥ Π6 κακία, Οὗ 
σαῖς οὗ ἴπΠ6 οὔξηάεγ, ννδ8 ἰπιογεδβθά, ἴῃ γεν (δῖ, οὐ {Π6 πηδαβιγα 
οἵ Ὠὲβ ἰπίᾳυϊ Ὑ Ὀεΐηρ; δε, ἴῃς Ὀἰνίης ιδιῖσα ἴῃ ρΡαηίεῖηρ Πΐτα 
ταῖρι Ὀ6 τηδά6 τηογα τηδηεβι.----ὦ. Τιρδῖ οἵ (Εαυπιοηΐυβ, δη ΠΊΔΗΥ 
οἴθιογο, ννῆο ἱπίογργεὶ ἰϊ, “ εὔετε ἴο Ὀ6, ΟΥ στον, παρὰ ; [ΠΘΥΘΌΥ ᾿θὰν- 
ἱπρ; ἶτη ἴἰο ἴ6 Ἔχογοῖθε οἵ ἢίβ ον ἔγεα ννἱ}]}. ““ ΕῸΥ (οὔδεγναβ 
Εξευπιεη.) ἴδε ρμγεϑθηΐ βοθδ 18 οὶ ὁη6 οὗ ἡπάριπεηΐ, θυϊ πολιτείας, 
δειίοη, πὰ ἤτεα υγ]}}." ---. Τῆαδϊ οὗ τερον. Νυ88. δρ. ΑἸουπιεηΐα5, 
νοῦ 15 85 ζο ον : Τὸ ἐσκληρῦνθαι παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸν Αἰγύπτιον 
τύραννον, οὗχ ὡς τὴν ἀντιτυπίαν ἐν τῇ ψνχῇ αὐτοῦ τῆς θείας βονλή- 
σεως ἐντιθείσης νοήτέον, ἀλλ᾽ ὡς τῆς προαιρέσεως, διὰ τῆς πρὸς τὴν 
κακίαν προσκλίσεως, τὸν ἐκμαλάσσοντα τὴν ἀντιτοπίαν λόγον οὗ 
δεχομένης. ΒΥ {19 ἴδ τιεδηῖ {πδὶ πὸ λαγάεποα ἠλιπεεῖβ, 

5 ἴο (δε πιούεζηῃ Τοιηπιδηίαίογθ, ναγουθ αν Ὀθθὴ {Πεῖὶγ ορὶ- 
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εἰοῦδ. Βυὶ [πο {ἴπ Ἰορ ἀοείτίηδ) ἀἰθϑευδοίοηε οὗ ΤἼεοίος απ: τὰ- 
ἴδον τη Οὐονημενέαίοτε ἰὶ ἱο Ὠοῖ ΠΥ αὐ ἴὸ δηῖοτ. 1 588}}, {Π)γὸ- 
ἔοτε, οἢεΥ ποιῖΐος υυδδῖ τ ΔῪ θ6 ο81δἀ φταππαξϊοαΐ ἰη(εγρτεείαϊιί οΠ5. 
ΟΥ̓ ἴΠεδε (ες τηοοϑῖ ἔδυουγίίς οὔς ἴοΓ δοίη {πιο 88 Ὀδθῃ {παῖ οὗ Ετ- 
τροϊΐ, Ορυσο. ΡΒ οἱ. Ρ. 949, (οΥ γαῖπεσ οὗ ὕδγρζον, Ὁ. νῆοπὶ ἰτ νᾶ 8 
ἢτεοϊ μεορουπάεά, δῃά ᾿δαγΏ ἶγ πηὰ ἱηρεηίουοῖυ δυρροεῖοα ξαν [εἰ 

ιιἱο τοοδδ οὗ ἰβεογρεείκιίοε,, ὃγ ν δ ὃα Βανοβησῦι 
ἷε οἴδοοι ον οοἴϊεπεά, δι6 κωσοῖν (6 τοοοιδηα ἴῃ ἴπε δοῦρε 
οὗ τό ννδοῖϊε οἰπδρίευ. Βυὶ {ππῸ ονκδησε ἴον [86 εἰρη βοδιϊοι 
“ (γομιοὰ κίραϊγ᾽" ἰ6 δοιηεν δῖ ννεαῖὶς, ΠγετΟΪν σεδίΐηρ, οἡ ῬΑΓαὶ. 10, 4. 
σκληρύνειν δύγον. Ατκὶ 920Ὁ 10, 4. ἀποσκληρύνειν τέκνα, οὗ υ]Ἱιίοἢ 
ΟΙΪγ {6 ἰαἰοΣ δ αἱ 8}} δρμοαϊίϊβ, Ὑξεῖ ἰἔ {ἴοσο ετε 0 πόσα ἴο Ὀ6 
Ἤοοπείειοὰ ἴπδὴ τ μεπεγαὶ δοορς οὗ ἰ᾿πα οἰαρίον, ἴ δου] ποῖ ᾿ιδοὲ- 
ἰαῖς ἰο δορὶ (5 ἱπιεγργεϊδιίοη : ὑμέ, ἰὼ ἔδοῖ, ἴδ ἐχμγεββίοῃ (89 
ΚΚορρε οὔφεγυεβ) ὑΪδίὩἾγ Ἠδ6 γεΐδγεηοα ἴο {πε οδϑα οὗ ᾿, ἰη 
86 Βαγράϊίοη οἵ ννῆοθα δίογυ τἢΐ6 τοῦὺ νογτὰ οἴϑη οσουγδ (887, 8. 
φ9, 18. 10, 0 ἃ 47. 14, 4. 8, 10.), δηα ἰπ ἴμϑ δεῆϑδε “10 γεβάεσ οὐ- 
εἰΐπαίς." ΒΒεοϊάεβ (18 Κορρε δἷϑο οὔβεζνυςβ) ἰδς πογὰς ζοϊϊονΐηρ,, τί 
ἔτι μέμφεται; Ἦανα ΠΟ θ6Ώ86, ἰἔ {ΠΕΥ θεὲ ποῖ Τεΐεγγεα (ὁ οὐάμΓΔΟΥ οὗἁ 
ταϊηὰ. [τ ἰδ 1ΠΟΓΕΙΌΓΕ ὨΔΘΟΘΘΘΑΙῪ ἴο γτεβδοῦῖ ἴο βοῖῃδ οἵϊογ τοῦδ οὗ 
ἱηογργειϊδιίίοη ; δηά ποθ Ὀεΐογθ ἀεϊαι θὰ ἤτοι ἴθ Ἐδίμογε ν 1] 
οἷαίπι ΟἿἿὉ δδβροςὶδ! ποῖΐοο. ἴὕύροηυ εχδυνηβίίοη ἰξ ννἱ]}, 1 Ὠέηϊς, δρ- 
μοδὺ ἱπαὶ [86 οὔδ διορίοά ὃὉγ Βαδὶὶ, Οτίζεη, δηὰ ΤἼεορ γἶδοῖ, ἀ6- 
θεῦνοδ ἴῃ6 ῥτγείεγεηοε ; ἱποιυρῆ, ᾿ηάἀδεά, (ποϑα οἵὁἨ Ογορς. Νγβ8. δηὰ 
αἰουπιεηΐυβ δ'ὸ "οῖ ἱποοηδίοίϊδηϊ ννἱ ἰζϊ, [1 δὴ), (πο γοίογο, 
ἔτι μοῦ υηοϊὰ ἴδ ἰηϊεγργοιδιίοη ἴῃ αυςοιίοη. [1 15 οὐϑεγνθὰ ὃγῪ 
Οείρεη, Ῥηιοοδ!. Ο, 20. (μδῖ να πΊΔῪ ποῖ ἱπιργορεῦ δοΐθῃ {86 
δεοιγίηρ ΒΆΓΘΏ688 ΟὗὨ {Π6 οχργαεδϑίοι ὉΥ͂ πρλῤ νὰ, ἴο ἴπε ρορμίαγ 
τοοεϑ οὗ τἰϊηκίηρ, δηὰ δρεδκίηρ. ““Τῆυ ( 6) ροοὰ δηὰ 
ἱκϊηἀ πιβδίογα βοιῃθ 68 ΘΔῚ ἴ0 δοευδηίδ ψῦο ἤανα ἰαίζοη οοοδϑίοῃ 
ἔγοια (δαὶ Κἰ πάηθδα ἴο Ὠἢαγήδθηῃ ἰπδυγϑοῖνος ἴῃ αϊοουεάΐεησε, “1 δτα 
πα ψουι δαὰ, 1 δὰ ἴἰΠ6 σαι δὲ οὗ γουῦ οἰδης658." 80 ΤὨΘΟΡΏὮΤΙ. ρ. 
9ὅ. "Ὥσπερ εἶτις ἔχει δοῦλον πονηρόν, εἶτα φιλανθρώπως αὐτῷ χρᾶ- 
ται, πονηρότερον αὑτὸν ἐργάξεται᾽ οὐχ ὡς αὐτὸς τὴν πονηρίαν αὑτὸν 
διδάσκων, ἀλλ᾽ ὡς ἐκείνον τῇ μακροθυμίᾳ εἷς τὸν τῆς πονηρίας αὔξησιν 
χρωμένου, οἷα δὴ καταφρονοῦντος ταύτης. 80 ὍὙ6 Ββοτρεί[ῃη68 ΕΠΊΡΙΟΥ 
ἃ 5ἰγαΐϊαῦ ρῆγαϑθ, Ἡδθη τὸ δροδῖς οἵ ἀἰδουεάϊεωϊ δογυβηίθ ΟΣ ρεύνεγβα 
οἰ] ἄγε Ὀεΐηρ; Φροϊἑεὰ Ὁγ ἰεϊηάπεδθ. ἔῃ διιοῦ οδϑεβ, 85 Οτίζεη Πόσα 
70} τειθδγκθ, να ὅγε ἴο δἰϊδηὰ ἴο ουρίοπι, ἴα επί οὗ [86 ρ89- 

, διὰ ἴδ ἰηϊεηί οὗὨ [Π6 δρϑδϊοσ; δπὰ ποῖ σϑδὮ!γ βίαγί οὨ)εοιίουε. 
08, ἔῸΓ ἱποίδηοςο, {πὸ ΑΡοδίϊα ἴπυ6 δοὐάγευδε {πε εἰμηοῖ, δυρτα ὦ, 

4. ““Οεἐ ἀεδρίδεοϊ ἰοὺ {ππ6 γίοδεβ οὗ ᾿ΐ8 ζοοάηοδδ δι ἐογυξασδηος, 
ἀηὶ Ἰοηρ; δυιβεγίηρ, ποῖ ἱκηονίηρ [παὶ (ΠῸ ρσοοάηει οἵ ἀοὰ Ἰεδάει ἢ 
[δες ἴο ζερεηίβδηοο ὺ Βιιῖὶ δον [Ὡγ παγάπεϑ δηὰ ἱπηρεοηϊϊ δεῖ ᾿οαεῖ, 
ἰγεδϑθυγοδῖ ἴἥου Ὁρ υπΐο (ἢγθε 1 νυ σαῖὶ ἀρσαῖπδὶ [6 ἀαγ οὗ τί, δηὰ 
τενεοϊδιίοη οὗ (πὰ τὶ χιηίοοιι Ἰυάρτηεηῖ οὗ Οοὲ δ" Νον ἰεῖ νὴῆδὲ 
Οοὰ ἐἶατο δαγδ ἴ0 ἴδ βίπηεσς Ὀ6 δι υῃρμοβθὰ ἰο ὃὉε δὐάγοβδοὰ ἴἰο Ῥἢδ- 
Σϑοῖ,, δὰ ἰξ ν7}}} Ὁ6 νΕΣῪ διυιϊ(80]6 ἴ0 ᾿ἷ6 ο88ς, οοῃοίἀογίηρ (6 ᾿ιδγὰ- 
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Ὧ089 δὰ ἰπηροηίίοῃοο οὗ 9 εασί, ὈΥ̓ τυ οἢ ὯΘ τνϑ8 “" (μου εν ἴγϑὰ- 
ΒΌΣΙὨΡ ὕυὉ} ὑπο Ὠἰπη561 τυσδί ;᾽" βίῃθα ἢΐ8 ἤδγάποεβ σουἹὰ ἢοΐ ἤανὸ 
ὈδΘΏ 80 ΟἸΘΑΣΪΥ ἀἰδοονεγθα δά τοϑάς Κηοόνῃ, μδα οὶ (ἢ6 δἰριβ δηὰ 
ὙΡΠΕΓΟ οχίβϑίεά, ἃς. Τῶι (86 Ἐοϑθῆσω. σειδῦ 8) 106 ρῃγαδα ἰδ 
[ο θ6 υηἀεχβίοοὐ ρορμέαγίίεν, αἀθὰ Ὠοΐὶ μυδηθα ἴο ρὲ ]οϑορ σα] ὁχ- 
Βεοΐπεβθ. ““ῬΠΔΓΒΟΣ (σοηίίηυε8 6) δαγάθηθὰ ᾿γ8 οἱοπ Ὠοαζί ; 
Βηᾷ ισουϊὰ ποῖ θα δοϊεηεὰ Ὀγ (6 τεροαϊεὰ δῃὰ υηγηδνϊ δὰ τηθσοΐθϑ 
οἵ αοά ; δῃηά {πεγεΐογα Οοά μεγιαι6ἀ ᾿ἶπλ ἴο τρΆ Κα τπι86 οὗ Ὠἷδ ἔον- 
ὈΘΑΓΆΠΟΘ, 80 88 ἴο σοηζίηια οὐάυγεῖα, πα (8 ἄγαν ἀονν οἢ Ὠΐπ- 
86} Π8] δηὰ Ἄχϑιρίδσῃ ὀεδίγιοί οι," 
Τα δῦονα νἱενν οὗ {ΐν βεῆβε 18 (88 1 ἴδνα Ὀθίοσε βῃονγῃ) ἑουπά δά 

οἡ ἴπε δπίίϊεηϊ Οοσωσηδηίδίοσ ; δηὰ ἰΐ ἰδ αἰ δοοογάδηϊς νἱτἢ τμαὲ 
δάοριίεα ὃγ ἴῃς πιοαὶ 7υάἀϊεϊουδ τηοάθγῃ [πιογργεῖογ δηθὰ Τδεοῖο- 
ἰδη8, Οοηῃδιὲ Μεοκηΐρμι, δρὰὰ δἷδο ἴΠ6 στηβδίοσΥ δηποίδιίοῃ οὗ 
ΤΟΙ}, ΔΙ ΟΩρ᾽ ΥΠΟ86 Οἷον οὐθεσνδίίοπϑ ᾿ἰἸυπίγαι να οὗ ἴΠο δυδίεοι, 

δηὰ ᾿υδι1ΒολίοΥγ οὗ ἴῃ ἀϊθροηβαίίομβ οὗ οὐ ἰοναγβ ῬΠασαοῖν, {6 
0] οννίηρ; τροσὶζ εβρεοΐαὶ δἰἰθηϊοη. ““Οὐδπι ρογάεγε ζυγε μοϊυογαῖ 
θευ, οὐ γα ροΐογαϊ εἴδη δι}0 προῦῦο τεϊϊαυεσε, ποο δάδίθεγε 
πΘϊοΐηδ ; ηυοῦ Βεῖις γα Ῥοϊεβί δάτογβιδ ὁσωηοδ ΘΟΠὨ(ΌΩΒΟΘΒ. 
Ουδῃλ γῈ1Ὸ 6 ηδιγδλ σοη 8 οἴε8 δὰ πος Θχϑρεοίασα ΠΟῺ αἷοο ἢ6- 
ΘαΒΘΒ πὶ 611, δεὰ οοηνδηΐθηδ Ὠνίμθθ αὺΔ Ὀοηϊϊαϊ!, ατὰ δονοσί(αἰΐ, 
ΠοῖλΟ δχϑοία πουΐ( ηἰδὶ ἱμθ6." ὅ66 Τοσίυ δὴ δὰ Μαγο. Δ τὸ- 
ϑρεεῖ ἴο (ἢε ᾿νοάδ 'ῃ ψΐο (18 ἸηἀυΓγαιοη τῶ Ἔχογοϊβοα, αγοίλι5 
ΣΟΙΏΔΙΚ5, (παι 1 Οοὐ δὰ οδυδοὰ [Π6 ρμίαριιοδ ἴο οομτίηυο, υπἀουδῖ- 
εὐϊγ Ῥηαγαοΐ πουὰ παν ἰοῖ (Ππ6 [5 γ8 6} 168 ρῸ : ὈθϊΪ (6 δρεδγ τϑ- 
πιοναὶ οὗ [ἢ6 δνλ] ΟὨΪῪ ἱμογεβϑθὰ ἢΪ8 οοβίμπηδου ;  δηὰ ἴἢι5 Ῥδδ- 
ΤᾺΟΝ Παγάδησα ἠπερείΐ, αὰ ἀ6 θα γαύα Υ ρογοϊεϊθ ἴῃ Ὠὶδ οΘοητυ ΠΟΥ. 
Ης (πο δα ἀβ : “Ἰηἀυγανὶ δυΐετι Ὠδυ8 ῬΠΑΓΔΟΏ ΘΙ. ΠΟῊ δἰεγθηθο 
ουπὶ εχ νἱῖὰ, πε υἱεπάο εἃ νἱγίαγη βυδγυμη αἰερεηδαίΐοης χυὰ 
βῖα(ϊπὶ ἀυτγτἰεπι 6)}0}8 Ροϊπεγαῖ οοηϊυ 6Γα ; βεὰ α]ΐ8 ροζίι8 4018 τηδ- ὁ 
615 τηδρίβαυθ οορῃΐταπη ἴδοογεῖ ΒυΤΏΔηΟ ρεποσγὶ ἱρδΐαβ σοηίιιπιδοίδῃι, 
8. ἰδηάε αυοαυς δεῖ ἴῃ δὸ ρυπίοπάο ᾿υβεἰδπ}. 866 ἴπ6 δϑϊθ 
δηῃοίδιϊοη (οὗ γαΐῃεγ ἀϊββοσίδι ἢ) οὗ ἩΥΠΙΌγ, ἔοσ τυοἢ οὗ πίοι 
Ὦς ἷἰ6, ονενογ, ἱμάθυιοὰ ἴο ατγοίϊυ8. γεἰδιεἰη, ἴοο, δάορίβ8 [ἢ ΐδ 
νἷενν οὗ {π6 δυδ)εςῖ, δῃηὰ 611} ἀρρίΐοα {Πππ6 ῥγϊῃοῖρία ϑιρρειῖοα Ὁγ 
Οτίροη. Ἐδ βίιοννβ, ἴοο, ἴπ6 Ὀοαγίηρ οὗ {Π|8 ϑυἱοσῪ οὗ Ῥθδγαοῖ οὐ 
{1Π|6 ργεβεηΐ 800)6οῖ ἴῃ {86 0] Οννηρ; τδδίου! Υ δηποίδιϊΐοη : ““ θυ 
[ανὶϊ Ζ4οοῦο, εἴ ἤυῆος ρεηίίυδ δὰ Ενδῃρεϊαμι νοσδιΐβ; αυΐα ἐρεὶ 
ζία ρίδουϊ. Εἰ Ἰἰοοεῖ μγωνίάεγεῖ Ἰοηρσὰ ραιοης ἃ εὐ πῃ δ ομα 
Ροθδγυμι, εἰ ῬΠδγδοῦθα οἰΐτα εἴ υπο δυάεθοβ ροΐογεβ γεδαϊίυτη ἰεῖ, 
ἴδτλθη ἢδο τοι μῃοῦο ἱρϑὶ δάνεγθιιδ 6086 υἱἱ ρἰδουϊζ, Οοῃδοὶ αι οὶ 
να ηβδ οἵ ἱπητα 6 η115 εἰ πο Ὠϊ8 δίηθ ἀυδίο ἔξ, δηΐγοιπ) οσῃίιι- 
τηδοδίη ἤδοίογε εἴ οἴηεηάδσε δβιργὰ 8, ὃ8---5. ΑἸΠΟΓ δυΐεπι δῶρα ονὸ- 
Ὠἷἱ ; ϑπΐ αὺ ηθς Ὀοηϊΐαϊα Ὠδ6 ϑανοιαῖα τη 0}}1Γἱ 66 ματι πίυγ. 18 

ἘΞ ΤῊ Ϊ9 18 ΘρΘΟΙ ἢν δοοογάδηϊ 1 ἢ (Π6 νἱονν οὗὨ {Π6 δυυΪεςϊ [Δ οη 
Ὀγ ατορ. Νγεϑ. δῦονο δἰαἰθὰ ; δῃηά τυ ΐοἢ 8 δἀορὶοα Ὀγ Οτοιϊι8. 
1 50 ἔχοάα. 8,15. Βυϊ ἤθη ΡΊΔΥΔΟΝ βὰν ἰπΠδὶ [ΠΟΓΕ ννᾶ8 τὸ - 

ϑρίϊο, 6 Ὠδγάσηεα Ὠΐ8 δοανῖ, δηα πραγ κοηρα ἠοῖ υηἴο ἴπθιῃ ; 8 (ἢ 6 
οτὰ μαα βαἰά. 80 [ἢαϊ νγὲ τηιδῖ ποὲ ἤθσα δρρὶγ {πε δίδρθ, ““Οὐδπι 
Ῥευϑ νυ] ρεσγάογο, ρεῖυδ ἀεπιεηίδι.᾽᾿ 
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ΒΙέθο ἀόροοεσ δὲ νου ϑατναδ ἐπ οι ἐστ δίατ, εἰ ἰοδαϊαητδ μδιτὶς 
δι δερηΐϊοῦ; υπὸὲο οεἰβαῖιν αυεεείε : ἐεβὸ ἱπὐυϊσεπεὰ πιοὰ διίατη 
ρΡεν ϊ, εἰ νεγθενί θα πδοίδεῖδα) ποῖ ἐχοϑαὶ, δοὰ θαι." 

ει ἰδ δά αὐγαὶ οὐδατνθὰ, ἴοο, Ὁγ τοι: ““ ΑΓΆ ἐσῆῖ αἰνίηδο 
κοϊοετοογάϊΐοο ζϑηογα ἀυσζυῶι ᾿ἴθετα Ὧδο εοἰ ὠοροποαιίο, ἘΟΡΌΞΗ 
βηλχὶ αὶ ἰά 400 Βοιρίθεη νεῖ εὐγεχίς, αυρὰ ὑπερ δοἱ᾽ ΠΟ ἴδω 
Ἰοδΐίες ἱνβείαθάο αὐδμο δονὶτεν οὐϑείραίο. Αὐόυείς δὰ απὸ γεπὶ 
Οτἰκίωδαε ἰος ἱροῦ διζυϊηεηίσαι, ἱκεγθτα ἰΓαείδηο ῬΆ 0415, οδρ. 
φᾷ. Ἰοε ἰμοίσηδη οαα 4 Μίδος. 4, } ἃ. εἰ τοηασοπιϊδι, υδἱ οϑίοπ ιν 
τοδχί τ) ἢΟς 6η56 πχϊϑετί σου 5 ιν Βοὺ ἐπι εἰδότε ἐπ ϑομεπιὰ 
δρΌΓΕ 6095 εἰ ρεοοδηῖ, 86 οἱ αἰ ἢ δα ϊνέναγε αἰδοῖ] δ πὶ." 80 8οἷ- 
τοσῖ Β, 18. ηυὲα Βεῖ 5. Βι δἰοἷς Βοπιέμοηι δειμεΐ, υἷ8, ἴδε: δἱ ἤοπ 
Γορὶρίφοϊϊ, εἰδιιάϊς σοΥΓ ελπ6 ἃ μον οηςλ, υζ ρμυπίδί, 

Αῃηὰ ἐπ εἶνε δα τοδοπαρ [86 μβδρακο ἰ6 αχρίαἐπεα ὃγ 746}ν15, τυοθα 
οσγδ δία τνδοε: “ ὕ0ἱ Δείοοι ἤλοο ἀἰαϊίυς ῬΠαγου 9 δηϊκυυ τ οὉ- 
ἀϑγδῦθα, πος ποη εἰοοιίνὰ, βΒεὰ θεοπρεπῶς 80 Ῥεγηιίοεὶοὺ δοοίρίο πὶ 
6056, τοῦ τς δυζυπιεηκία ρεοδαγὶ ροίοεῖ. δα σασγὸ εἴίδ; δρυά 
Οεἰδηϊδῖεϑ ρορεἷοο ἰγαπει δία ᾿πίογτοδάΐδϑ οδτβδ εἰ μηδ 5.8 ἴπὮ 
δὰ Ὠειυπ) υπἰοςὸ γείαγωθίαγ; αἰϊνὶ ἱροὶ ἐδ ἃ [γε οὐδάωτγαι! δειοαὶ ἔρθο9 
οὐάωνγροδε ἐἰουηίον; βὐπνοθο θοῦ 4 δ ἤπιρεῖ τεάπτε. Αἀώο, 
νοΐ νεγῦδὰ δειΐνλ ἂν ΕὈγεϊς ργοὸ αυλ᾽ δεῖ δοιϊοθθ ρμοπδῃῖιγ. Νου- 
Ὡμιη4 δ Ὠγορδεῖδ (ποηυς ἰά [αοένγε ἀἰσαπίυτ, φιοὰ ζογ6 ργυϑθθην 
εἰδοι." 

Αμπὰ ἰδ᾽5 Ἰηἰετργειλτίου ἰθ αἷἶδο αἀορίεε ὃγ Κορρε. ““ἴι 8 (βϑαγε 
86) θΟ ἢ πρδη δὶ [ἢ ἰἰϑε!  δηὰ δρραγεηῖ ἤτοι ἴῃς τυιποὶς οἵ ἐΐα Μο- 
δα ϊο δίοτυ, 1. 7 πὶ βοὴ Οοὰ ἰδ δαϊὰ ἰο παγάδη {8 ἤεαγὶ οὗἩ Ρἢδ- 
τοοῖν, ἰι ἰθΘ οοὶ τοδὶ [παι ἢ 8 ἔγοθάοω 85 ἃ τοογαὶ δρϑηΐ, δπὰ, ννδαῖ 
ἰδ ἀοερεπόραι ἰπεγοου, {ἶνε ἐαυ}γ οὗ ἑαιριυκίηρ, δἰπ ἴο Πὲπι, ἰ5 ᾿ πο γοῦν 
ἰβκεη δννδη.-ἢ. Τὶ {86 Ὑποῖς μδρδαρε ἰ8 ἴ0 Ὀε ηθεγοίοοῦ, ποὶ 
ΟΩΪγ οὗ οὐδιίπρον, 88 8 νἱἷςς, δι δἰδὸ οἵ εἰν ρυπίδηπιεῶι δϑδὰ πιυήβευγγ, 
Ὦγ Ὀἰνίπα ᾿"}}, οοηὐοϊοε ΔἸ τὸ, Ἐποσυρἢ ποῖ οἴεγπαὶ,"" Ὀυϊ ΟὨΪγ 
δΌΘΙ ὧΔ ἰ6 τιεηϊϊοπεῦ Ὁγ Μορεβ. 1 ποαϊ (δπεξγείοσο σϑηεγ {86 
ρϑόκαὶ νι: αἰέοα οδεέέπαίος ρῬεγπιϊἐεϊ,} κἱ ραπας ἱαπί." Ἰ6 τ ΐς ὃς 

ὁ 'ἰῃ Βιϊὶπά, (8 γαέίο ορροείέογμηι ἰῃ ἐλεεῖν δὰ σκληρύνειν ν»}} 
[6 86 υἱηἰπ)ηΓοὶ οὉ ἴ86 αὔονε ἰηςεεργειδίίοω δ οὐ ἴμ6 οὔθ δάομιεοά 
Ὀγ Οδίφζον, Ἐσηοεῖϊὶ, δηὰ οἰπεῖθ. ΕῸΣ τὴ) ἱεγῶι ἐνδείξασθαι τὴν 
δργὴ» αἱ νεῦ. δῷ. ἱθ βυοηγιουβ νειὰ σεληρύνειν, τ οἢ 18 ρογρεῖι!- 
ῃ μροὰ Ὁ (Βα δερῖ. ἰη ἰ)ε ϑεῆδε Ὁ ἡπαλὸ οὐδέέκαίο, εἰςοῦ ντ ἢ οὗ 

σἰϊθουὶ (86 δὐαξξίου οὗ καρδέας οδ τραχήλον. [11 ὨΔΓΟΪΥ ὀΥΕΓ ΟΕΟΌΓΣ 
ἴῃ ἴδε ΟἸἰκοοιοδὶ ᾿υίοσο, 80 86 σκληρόω, ἰδουρῖε ΟὨΪγ ἰῃ (6 ράψ- 
4Ζεαἱ Θ60Ό66. 

Ὧν. Μεοϊκαισοϊ οἴγτεηυοιυεὶνγ αγδιπἰαίμδ, (δὶ ὑγ Ῥλανδοὶ ἰδ ᾿ετο ἴο 

4 80 51|2η6. ““ἢεχε ἰβ Ὠθ δ᾽ υδίοῃ ἴο δὴγ (ιΐυγε οὐ β88] γεοοσ»- 
Ρεδε: ΑἹ! Ὠᾶνε δίηωορά, «μὰ Οοὰ ἀδαίδ υυῖαϊϑ δἰηπειθ ἐβ (ἢ:8 1ἰΐς, 
Βοί δ'νγαγε δοοοχγαϊῃρ (0 οἱὲ ποίζοῃϑ οὗ ἰυϑἴϊος οὐ ἱπραγι δεῖν, δυὶ 
88 ἴΐ ΤΩΔῪ θεδί δυΐε [εἶθ υπ δι ποπιδθϊα μυγροθθθ. [ἢ τἢα ποχὶ 1 τ} 
06 Του ἃ [}} δηὰ βμδὶ τοι δυο. Απά ἔδγίπου, αοα τὰν τ ῖιἢ- 
ουἱξ ἰη)υδείος τ πο νυβαῖ Δόμε οδη ἴῃ ἠμδίίοε ἀειηδηά."" 

} ΤΗΐδ Ἰηἰογργαίδιΐοῃ ἰ5 δυρροτίοἀ ὃγ εἶα δυιῃοεὶγ οἵ (Κουη6- 
πἰυϑ δὔονς οἰϊοί, ᾿Ν 
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"6 υπάεγϑίοοὰ 6 Εγυρίέϊαπ παξϊοι, 848 Ζδοοῦ απὰ Εβαι θείου ΓΘ 
Ῥυϊ ἴον ἴα παέϊοπϑ οὗ νυν ἢ {ΠΥ νν τα [6 ργοζϑηΐϊογβ. ἀη 16ὁ8 οὗ 
νυ] ἢ (ὨΘΓΘ 18 τηθοῖ) ἴο ὃς βεϊὰ ἴῃ ἔδνουν, δηὴ ἔουγ ψἘ]οἢ 1 τηιιϑῖ 
ΓΟΙδσ ἰοὸ ἴπ6 ποία ἰΐβε 1 οὐ Ὦγ. Μδοκηίρηῖ. Ὅἴο [ενἷ8 οὐβδιναίίοηβ 1 
του] Ἱά δα6,, (παῖ τἤθΓα 19 γθαϑοὴ το τἰΐηκ {αὶ τῆ ισλοίο Ὀΐδηλα οὗ 
ἴη6 οὐδ δον οὐρῶϊ ποΐ ἴο Ὀ6 (ἤγοννη τπροὴ Ῥηάατγαοῖ, Ὀὰζ [παῖ 8 
ΤᾺ Ἰϑῖογβ, δάνιϑογϑ, δητὶ οουγιΐεῖ8, πημϑὶ ρμαγιϊοῖμαῖα ἰη ἰῖϊ. Τίνι8 ἴῃ 
9, 30. Μοϑεβ βαγβ: “Βυΐ 848 ἴογ ἴῃεε δηὰ τἢγ δεγυαπές (ἰ. 6. πιϊ- 
ἰδία), 1 ον (παΐ ψ6 νν}}} ποῖ ἔεαγ ἴπ 1 τα." ΑὨὰ 80 1 πυιηάεγ- 
βἰδηα νεγβεὲ 14, ““ἴ ν]}} βεηὰ 41} πιν ὨΪαριιεθ ὑροὴ (ΠΥ Ὠθαγῖ, δηὰ 
Ὅροη ΠΥ δεγυαπέι." Ναγ τὸ ἰηἀυγαῖίοη 8 βου: δε (10, 1.} τὸ [ε18 
δεγυαπίς αἰδο. ᾿ ““1 Ὦανα παγάεηεὰ ἢἷ8 Ὠοαγί, ἀπά {ῃ6 ἰγραγῖ οὗ ἢ 8 
δεγυαπίς. [ἴῃ ΜΠ]Οἢ ρδββαρα βαγνδιῖ8 ΤῊΔΥ 6 υηάοιπίοοι ἴῃ ἴἰνα 
ΒΆΠΩΘ ὙΨΩΥ͂ 85 δἱ νοὶ. 6. 51|}} [ἴ ἀρρεδατβ [δὶ {πεῖγ ΟὨβιϊ ΔΟΥ ννᾺ8 ποῖ 
80 ρΓαοδῖ 85 ἴπδί οὗὨ {πεἷν δονεγεῖρπ. Βὼγ δἷ νεγ. 7. 1 168. βαϊὰὰ, “ἀπά 
ῬΒδγΔΟ 5 δαγνβηῖβ βαϊά υΐο Ὠΐω ; [«εἴ (ἢ6 τηθι) ρῸ." Απὰ γεῖ (πεὶγ 
Οὐβι ΠΟΥ͂, ἃ8 νγε}} 88 ἴπθ ζγοηδιῸ "8, ΓεϊυΓιιοὰ δρδίῃ, δἴεῦ {πον δὰ 
Ἰεῖ τῃ6 Ιβγϑε 68 γρο. 80 δοἱ 14, 5. “" ἀπά ἴδε ᾿βεαγῖ οὗ Ῥῃάδγδοῖι ἀπά 
᾿γί8 δεγυαπίς νν88 ἰυγηδα ἀραίηβῖ {πὸ μρϑορῖς," ἃς. ἔγοτῃ 8]} (ἢ}8 ἴ{ ἴ8 
Ῥἱαΐῃ τῃαὶ ῬΠΔΓΘΟΝ 8 πλ ἰϑίογθ αθαἃ σουγί οι βυβιθιηδίοα ἢν ᾿μδι} 6 
ληῖο, δη4 δηοουζαροά ἃ ερίὶτεἰς οὗὨ οὈδιίπδον ἴῃ {π6 ταϊηά οὗ ἴῃ [Κη ρ᾽) 
8δη6 ( 5 ργοῦδο!ε [Παΐ ἰΐ6 μεορ]ε δἱ ἰάγρε ραγιἰεὶ μαῖα ἴη (ἢΐἷ5. ἀϊ8- 
Ῥοϑι (ἰοῦ. 1] σοῃρίοτγίηρ;, ἴδῃ, ἴῃ Αννα] νἱϑ διό οὗ αοα οη ἴῃ 
Ἐργριίδηῃ παίΐοη, νγα δὰ ἢοὶ νναγγδηῖθα ἴῃ ἀρρὶνίηρ ἴῃ6 Ηργειίδη, 
ἀἰοῖ, ““ ᾳυϊάααϊά ἀο] γαῖ τερεδ μἱεοϊα πίιν Αςδὶν!." 

Βιοῖλ [Π6 αὔονα οοῃδίἀογαιίοηβ, πε, 1 διὰ ἱποϊ δὰ το δήομὶ 
ἴδ νίενν οὗἉ [6 δι ῦ)εοξ ἰακεὴ Ὀγ Ὦγ. Μαοκηΐριί, ΤΏΘ ρᾶϑϑαρε τὩΔΥ, 
Ἠόννενθν, Ὀ6 δἰ80 δρρὶϊεὰ, πιμέαιἐα πιμέαπαΐα, ἴο ἴῃ6 ο486 οὗ ἑπαϊυὶ- 
«καΐς : οὐ ΜὨϊοἢ 86ε6 Ὦγ. ΜΙ, [{ 15 ρίδιη (παῖ (ἢ 8 [ογεσοΐπε πδιοηδὶ 
ΘΧδΙΏρ 68 ἃΓ6 δρροαϊδὰ ἴο Ὀγ ἴπα Αροβίϊο, ἰὴ οὔάοῦ ἴο βῆουν ἰδὲ σοὰ 
χηϊσ ἂς, νυἱτπουτ ἰη)αβ(ίοα, μιαπἰδὶ 1ῃ6 ἰϑγ8 6} 1168 ἔογ (πεὶν ἀϊδυθεαὶ- 
6Π6Ε, ἈΥ̓͂ οαϑιϊηρ; πεῖ οὔ, ἀαηά τλλκίηρ ἰμ6 Ὠεϊϊανίηρ, (σὐη[}169 [γ8 
Ῥεορία ἴῃ {πεῖ βίθδά, 

190. ἐρεῖς οὖν μοι’ Τί ἔτι μέμφεται, ο. ΤῇΘ86 
ψογὰ8 σοργοβοηΐ ἃ ποῦ ο᾿)οοΐίοη ψ ἢϊο τη6 ΑΡοϑβε18 
[ογοβα πιρῃς Ὀ6 ΓΑΙΒ6α ὈΥ {Π6 «}6τ΄ν]28 ἔτοπ ἴῃ 6 νον 8 
ὃν θέλει, σκληρύνει ; ὩὨδΙΊΘΪΥ, ““ Ηον, (ἤδη, σου!ά {18 
σκληροκαρδία Ὀδ }υ 86} γν ρυπηίβῃοα Ὀγ Οοῦ, βίποα οὐ 
ἈἰΊ861} 18. 1Π6. ὁ σκληρύνων δ" (Κορρ6.) “Ηον οδη 
(οά ἔδεϊ ψγαίῃ ἀρδιηβῖ β᾽ ΠΏ 6 ΓΒ, βῆ 6 ΠΟ ΟΠ6 Οσϑῆ Γθ- 
5ἰϑι ἢϊ8 ψΨ1}}}} ον 1 6 δαγάθηβ τη6η, {ἢ 6 πηδη τῆ θΠ|- 
86 |ν68 ἅτ ποί {0 δίδπι, θυΐ οὐ." (ϑεῃοοίιρ.) Α1|- 
{πουρῇ Π 18 σοποϊιϑίοη οοι]ὰ ποῦ ὃ6 Ἰεορίεπηαίο! ΥῪ 
ἀτανῃ ἔγοπι Ῥαδὺ}᾽8 ἀοοίιηθ, γαῖ 10 ννᾶ8 ΠΘΟΘΒϑΑΓΥ 
{πᾶΐ 6 8Που]ἀὰ Κα ἀνᾶὺ ἴγοπι 6 «608 ΘΥΘΎΥ οΡ- 
Ῥογίυ!γ οὗ ονδάϊηρ [18 δγριυιπθηΐβ, δηἦ σοηςΓᾶ- 
ἀϊοϊίηρ Ὦ18 Γοαβοηϊηρβ, (ἘΟΒΘΏ ἢ.) 

νοιν. ϑκα 
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19. τί οὖν μέμφεται. Αἱ τί βυρθαυά διὰ, δηά 46 Γ 
μέμφεται, ὁ Θεὸς, δΔηὰ ἡμᾶς : 61} Π}|ρ865 ΨῃϊοΝ Κορρθ, 
ὙΕΓῪ ΡΓΟρεΙί,, Δ50Γ 65 ἴο {Π6 οἴει οὗ ἱπαϊρηδίϊοη 1π 
(η)6 δροαῖγ. [15 ρίδίῃ, ἰοο, ἔσο {(Π6 σοηίεχῦ, ἰΠδ 
6 τη8[ ΒΙΡΡΙΥ φκληροκαρδίας, ἀπειθείας, οΥ {Π6 {ΠΚ6. 
Μέμφεσθαι 5ρη!ῆθ58 το οογιρίαϊπ οὐ, ἀσοιδο, ὈΘΛ᾿ 1η 
{πηΠ6 ΟΙά Τοεβίαπιθηις (45 2 Μδςς. 2, 7. δῖγ. 11, 7. 41, 
4.) δῃηὰ {6 Νὲὸν ; 485 Ηθῦ. 8. 8. : «30 ἰη {π6 (]45- 
δἰςα]ὶ ψγιίθγβ δὸ Ερίςϊ. Εποῃ. 8, μεμφῇ καὶ θεοὺς καὶ 
ἀνθρώπους. [16 ῬΓΟροΥ βυηίαχ 15 Ψ 11} δῇ ΑΟΟυβδΕνο, 
{πουρὶν 1 Βοιη ΕἸ Π68 ΟΔΓΓ65 ἃ ᾿ϑαῖῖνα; θυ (ἢδὲ [8 
οἴη ἰεΐϊ ἰο θ6 υῃάρογβίοοά, 845 δ 8)ρὰ Ηον., δὰ 
8.30 1 80Π16 Πβεπεροι οὔ Ατγίδη δηά Εριοὶ., εἱθὰ ὈΥ 
ἘδρΠεΪ δηά ᾿γοϑὶρ ἀ Ν. Μ. ὅ'εα ὅ5.}}}. [,6χ. 1η νοῦ. 
ἼΠ6 Β6η86 8: “Βγ νῇῃδῖὶ τρις ἄοθβ ἢ6 γϑῖ, οἵ. ΠΟΥ͂, 
ΔΘΟΙΙ56 πηρη." 
..10. τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τις ἀνθέστηκε; Τἢ6 
ἱηἰογγορσϑίννα ἰ6Γο, 845 οἰΐζβθη, Ἰηνοῖνοϑ ἃ βίτοηρ Πδρᾶ- 
(ἰοη. ἴῃ ἀνθέστηκε Οτοί. τοσορη!Ζοβ 8ἃὴ ΕΗ ΘΌΓΑ 5Π ; 
(ἢ 6 Ἰηἀ!οδίνα Ὀοίηρ μυῖ ἔογ (ἢ 8) ηςίνο, δηὰ τ 6 
ῬΓΘιοσΘ ἔὸγ ἀν {{π|6δ. [ἴ τηδΥ, Ὠονανοσ, θῈ ΠΊΌΤΘ 
ῬΓΟρΡοτΪγ τοραγήάθά (ν ἢ Ῥ᾽βοδίογ) ἃ5 δὴ εἰ] Πρίϊςδ] 
ἕογτῃι ἴογ, “" σῇο Δι} (6 νοι) τγαϑιϑίθα ἢϊπη 3 ψῃϊο ἢ 
σδιτίθβ ἢ 11 {Π6 δα]πηςσί : ““Ψ}ὴΟ ΘΥΘΙ εοὐέέ, ΟΥ ΠΟ, 
Γοβὶδί ἢπη ἐἢ᾿ Αηά 80 ΤἽ Βϑορῇγϊ., Ψ]10 ΘΧΡ]Δ1Π8 : τις 
ἠδύνατο ἀντίσθηναι; [{ 15 5414, ὈὉγ Οτοίϊ8, ἰο θ6 ἃ 
Ργονθσῦῖαὶ Ἔχργαβϑίοη δηηοὴρ ἴῃς Ηοργοὸνϑ ; ἀπά ἢδ 
τοίογβ ἴο θη. ὅ0, 19., Δηά ὁ Ιαγαδ]. 20, 6. 

Βούλημα ἤξετα ἀδηοίαβ ἢοΐ τηϑγοὶν τοὐέέ, Ὀμὲ »ω;7- 
»οβο, δῃα {6 ϑηάεδανουγ σοηβοαιδηΐ ΡΟ ἰΐ ; 8ἃ5 ἴῃ 
Αοἰβ 27, 43.; 1ῃ Μ ΉΏ1Οἷ. 56 η86 υοὐμηέαδ 18 υβοα Ὀγ {Π8 
Τ,ἰίη ψτῖεβ. (ὅθθ ἔδοςιοὶ. 1,6χ.) δὸ {πδῖ 1}}18 
ΤΩΔΥ ῬΟΒΒΙΌΪΥ 6 ἃ 1, ΔΕ] 81|. | 
. 20. μενοῦνγε, ὦ ἄνθρωπε, σὺ τίς εἶ ὃ ἀνταποκρινό- 
μενος τῷ Θεῷ ; Οηἡ {Π6 ἴοτγοθ οἵ (ἴθ86 ψογὰβ [6 
δϑηοίθηΐ δηὰ τηοάδϑγῃ (ὐὐπηπιθηϊδίοσβ ἃΓῸ δί [:88116. 
ΤῊς ἰογηηογ {π1ηΚ (ἢδί (6 ΑΡροβῇ!α ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ σοί μγῃβ 
ΠΟ ΔΏΒΨΟΣ (0 {Π6 ἀθονθ οδ]θοίοη, ἴῃ ογάθγ ίο βῆον, 
[ῃδὶ ἰο σά ἰοῃθ δ Κηοψῇ [18 ἀἰβραηβαίίοηβ, δηά 
ἢϊ5 Ἰυάρτηθηί8. ““ ον {818 ῬΌΓΡΟΞἝ (8ᾶγ8 ΤΠΘΟρἢν].) 
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116 Αροβεῖα Ὀγίηρο ἰοροίμογ ἀΠΠσι ΗἾ68, δη ἃ {ὩγΠ15}168 
ὯΟ 8ο] υὐοηβ, ἴῃ ογάθγ ἴο θὰ ἴῃ {π6 ἀϊδρυίϊαηί, δηά 
ΘΟΙΏΡΕΪ ἰνἴπὶ ἰο δοκηον)δάσο {Ππ4{ 8}} {π6568 {ΠΠΠρ}5 ΓΘ 
ἸΠσΟΙΠΡΓΕΠΘΏΒΙΡ0]86 10 δῆ. ὍΤῆιδ5, ἴπ {Π6 ργοβεηΐ 
ῥβέϑαβο, τ(ἢ6 Αροβι]6 ἀοδθβ ποΐῖ δῆϑνεγ (ἢ 6 οὐ)δοίοπ, 
αὐ 6 ρΡυϊδ ἰοὸ βιἰδσποα {Π6 οδ]ϑθοίογ. ΓΒ. ΝΟ 

ΤΩΔΥ͂, ἴΠ ἃ σογίδί ἢ 5686, μ6 δἀπιεθά : γαῖ [86 ΓΕΙΏΔΓΚ 
οὗ (Ἰγυβοϑῖ. 15, 1 {ΠῚΠΚ, πιογο Δρροβίίβ ; πδπΊεϊν, ἰμδΐ 
“«1ῃ6 Αροβεί6 ἀϊβάδιηβ ἴο ρίνα (ἢ6 ΔῆβνοΓ ἴἰο (6 οὈ- 
)βοιίοη, ποῖ θθοδυβ8 1 188 “πη ρο551016, θὰ. ασαυδε [86 
ΟὈ]δοιοΏ ψγ88 οηθ ηοΐ ἤξΐ ἴο ὕ6 ργοροθθά;" διὰ δδ 
1} υϑέγαία5 (6 ο456 ὈΥ Ορβογνίηρ, πα Πυπιδη ἰΘ8οἤ 6 ΓΒ 
ἀο ποΐ σἤοοβα ἴο δῆβνγαγ 4}} (6 Ἰῃιογγοραίογθβ οὗ 
{Π 6 1Ὁ αΙ56010168. 

ΤΙδ πποάϑγῃ (οιηηθηίδίοιβ γοραγά {π6 ψονβ οὗ 
(Π6 Αροβί]α 88 8ὴ δῆβννδγ ἱψο-[0]α : 181, φεπογαίίψ, 
νοῦ. 20 ὅς 21.; “Ὀγ βῃονίηρ (βαγβ Εοβθηιῃ.) {Παϊ 11 
1Ϊ8 ηοΐ [ὉΓ πΠηθη ἰο σδῆναββ (0.6 ΤΆ 8:1Γ68, ΟΥ̓ 68} 1ῃ 
αιιρϑύοῃ {Π6 ψ}}}, οὐ αοὐ: φΦάϊγ, 5μεοϊαίέψ, 1. 6. 50}}-- 
ΔΌΪν ἴο {πη6 ρῥγϑβθηΐ οδβ6 οὗ [6 Ψθν5, νϑσ. 92, ““ ὉγῪ 
βῃονίηρ (ϑᾶγ5 οβθημ.) [ἢδ΄ ἀνθ δ] ονίηρ {8 6Π| 
80 ἴο ἐο, γεί αοἀ ἀοεβ ποΐ δοὶ ἔγοπι σδαρσίςθ, 8πὰ 
δϑφϑϊηϑῖ 116 }} τϑᾶβοῃ, θθξ τηοβὲ Μ 86 1», δηά ἴῃ δοοογά- 
Δῆ66 ΨΙ) [118 ρ]ογίοιιβ δίς θι65, νογ. ὦ ὃ 28." 
ϑοῃοσίίσοθη {Ππ8 ΡΔΓΔΡΏΓΑΒΟ8. 108 ΤΟΡΪΥ: “ΝΟ Οἠ6 
οὐρηξ ἴο ρῥγοςθοᾶ ἰο {πὸ διιάδοιυ οἵ ὙΠΕΡ ΠΕ Οαοά 
ἴο δοσουηΐ [ὉΓ ἢαν!ρ ἀοηα ΔΩΥ {{Π}|Π68, ΟΥ ἐογθοῦα ἴο 
ἀο 11. Βὸγ ἀοάἄ 88 δη Δ) 58ο]είδ γἰσιὶῦ ονοῦ [158 οὐ δᾶ- 
ἴ!Γ68, 88 (Π6 Ροίίοσ ονϑὺ ἢϊ8 οἷδυ." ὅ45Ρ18, ἴοο, 

ἘΞ ἢ6 τἴδὴ (ακο8 οσοδβίοῃ ἴο ἱπου]οαία {πὸ ἕο Πονυΐηο ηρογίδηϊ ο»- 
ϑαγνδίίοηδ, ““Ομηηΐδ νϑγῸ ἤδεο ᾿η16} Προ δ δυπὶ ΟΠ ας οἰέεξϊ οη6 εἰν- 
ξυίαταπι ῬοΥδοπαγμηι, 86 ἱπίεστατιπ παίϊοηι), αὐ: οἰτουπηγείαηια 
1 ποιοῦ θυ.5 ̓ ἴογαπὶ ἰἰδγυσηαια ἐβῖ μ᾽ ΡΟμ δ Δ, ἢ6 νδο  οιηι58. Αἄἀοο- 
41.6 ἰῃ μοϊοϑίαϊς [εἰ ροβὶ μη} υἱϊαᾳυ6 ἔα}, υναι πδιϊοηθη) 1 ρορυ- 
Ἰυτὰ δια Εἰ αγθ, δὶς ἰϑῆηθη, εἴ 4] 116 νία θδυηλ ᾳυφθῃαϊΐ εἴ ἰηνθηΐ- 
Θηαϊ πυπαυδη) ἀεησραία ἔπογτ." Τὸ ν ῃ]ο]ν τᾶν ὕὃα ϑιιυ)οϊηοεὶ {Πνα 
[0] ον] δ) 1 Κ5 οὗ Μν. 51λ46. ““" (οὐ ἰδά δὴ υπάουδίοα τἰριΐ τὸ 
Ῥυπιβἢ [Π6 3ενν8, 85 ἃ πηϊΐοη, ἴὸο υυἱ δῖ Ἔχίεηϊ π6 {πουρῆς Βῖ, [ῸΓ 
τηεὶγ ΜῊ] σομ ἰπιιλησα ἰὼ ἃ βίαϊα οὗἨ σγορθοη δραϊηβῖ ΐ. Ηδ 
᾿δά ἃ τἰρὶν ἴοὸ ὈΪΔη)δ6 ἀπὰ ἴο μιυιηἶδὶν ἰῃθιη, 88 ἢὰ αἷὰ 1 ΠΆΓΔΟΝ, ἔὼγ 
ὑοῖηᾳς ἴῃ τιμαὶ δἰαῖς οὗἉ δ]ιδηαδιίίοη ἢ Ὸπ) πὶ, νυ ϊς μά ὑεοὴ Κκηον- 

ϑαςφ ἶ 
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οὔτ (π6 {ο]] ον ηρ' ΘΧΟΘ Ϊαπὶ ραγαρῆγαβθ. “" Θυο 
Δ πη θπὶ 11Γ6 δ.468 οσαπὶ ὮδθῸ 4881 οχροβίυϊαγε οἱ 
ΔΙίογοασὶ ἢ Ομδϑαίυγα οἰιπὶ ογθδίοτγο ἢ-- Ὁ 68 Ὠυη αι 8Πη 
τϑηγχογὲ ἃς 81η8 10.8{18 σδ818 δρὶὶ 1ἀ αιιοά βαρίθηί8- 
8Π|0Ὸ ὨΠ]Π6 ὈΓΟΓΒ8 6586ΐῖ 1Παρημτη, 41188 οδι11388 Ὁ] 
Ποπῖο ραγὺπὶ ρθυβρίοαχ Ὡοη τὸ σορπῃονοσῖῖ, ΘΠ), 
υὐ 1η] ϑζιι, ΓΟρΡΓο Θηά6ΓΟ, 6βὲ βιιπηηγδ (απο 8115 οἵ 
διγορδης 6." 

ΤῊϊΒ 10 ΡΙΔΙΏΪΥ ρΡΘΑΓβ, (Παι {Π6 ἀ!αγοηςα Ὀοδίνθθη 
{Ππ6 δησίθηΐ δηὰ τηοάθγῃ (οπηπ]θηζδίουβ 15 ἤ6 ΓΘ γαῖ  Γ 
ἴῃ τοοῦὧἦβ [Δ ἐλίηρθ. ὮΪΒ ρᾶββαρα τοα5 γεαίίψ απ 
απ δισεν ἴο ἴῃ 6 ἀρονϑ οδ]δοιϊίοη, δη4 81} (Π6 δῆβνψεγ οὗ 
σοὶ, ἢ τη6 Ὠδίυγα οὗ {π|ηρ8, 16 ἰβ σαρϑῦϊθ : δηά 
(Πδὲ ψ88 41} (Π68 }ι8{πΠ|σαίοη οἵ (ἀοά᾽ 5 σοηάᾳςί, ἰὴ {86 
8486 οὗ ῬΠΑγδοῖ, {πὶ {[πΠ6 ψ6)ν}5 σου]ά γραυΐγθ. ΕῸΓΊ, 
845 Ἶγοί8. Ψ6}} γοπλαγκβ, ““ ροβίαιιδπι ἀθιηοηβίΓϑί πὰ 
οβί, [δι 118 6ρ1886, ἀδιηηοπδίγαζι πι οὐϑ) Θϑὲ Ομ ηΪ- 
θυ8 4υὶ Μοβὶ ογεάυηΐ, δ ΠΟΙ ΘΠ ΘΠΕΘΓ 8.186 }118{1- 
{18 ο,1586." Απὰ 1ἴ ἈΡΡΘΑΓΒ ἴτοιὴ βενογαὶ ΒδΌΙΠΙ ΓΑ] 
Ῥϑβϑβαρθ οἱζοὰ ὃν ϑομορίϊζρ.», {π|ΐ| δαοἢ ἰθποσ Ὑ 8 
ἀἰβοϊδιηθα ὈΥ 41} ρίοιϑ θεν: ΨΏδησΘ. ΔΓΟΒ6 ἃ ρΙῸ- 
νοῦ 14] τηαχὶ πὶ, “. Βα Ὡοΐῖ τῇοτα σὶρῃζθοιβ τπᾶπ τῇ 
Οτγοδίαογ," είβ. δρΕΪγ τοΐθγβ ἰο ϑδ8ρ. 15, 7.,) 8πὰ 
ΨΦόβορῇ. Βε]]. 8, 8, 8. 

Βαϊ ἴο σοῃϑίαοσ [ἢ6 ΡὨΓΑΒΕΟΪΟΡῪ οὗ {Π15 ΔΒΨΟΣ. 
Τῦδ μενοῦνγε ἢΔ8 ἴἢ6 ἰοτοα οὗ ἃ βίγρησ ποραίνα οὔ 
ΔΏΥ {πίηρ, δηά 8η Δ γαγδίίοη οὗ {ΠῸ ΠΟὨΙΓΆΓΥ ; 88 'π 
1λιΚα 10. 928.; δπα τῇδυ 6 γϑηδογοά “" Νὰ διι." 
ΤῸ15 ὭσνΟΣ. 864. Ὀγ {Π᾿6 (Ἰ4881ς 8] ψγιίοσβ, οχοθρί ἰη 
1ὴ6 τ!ἀἀ]6 οὗ 84 βοηΐθηςθ, οΥ δἰ ἰϑαβί δἰΐοσ 118 σοηι- 
τηοησοηηθηΐ. Αἡ ἰηβίδησο, 1ηΠ4666,, οἵ μενοῦν ΠΟΙ 6 η6- 
ἱηρ᾽ ἃ βδηΐαῃης6 18 οἰ(εἀ ἔγοπι Ατγβίορῃδηδβ : Ὀπι (Π6 γε 
ΔΙίοσβ (Π6 σᾶ86. 70 ἰγαοο {Π6 χαέϊο Ἰαϊοπια ἐς ψου]ά 

ἱηΡΥ δηὰ νου ηταγγ Ὀγουρηϊ οὐ ὈΥ {πεῖ ον ἀϊδοδεάιεηςε, ὈΥ͂ 
1Πεῖνγ πορίεοϊ οὗὨ ἰδ ᾿νδγη ρ5, δΔη {Πεῖγ δῦυδο οὗ πὶ8 ἔογυεδγδμποθ. 
ὕναεγ ἢ ε86 οἰγοιτηβίθποοθ, ἢ Ππδὰ 88 ργεαῖ ἃ ἡἱσῆς ἰο ἀεϊεγηνίῃδ 
᾿ὙΠοῖθοσ ἢ 18 ὨδιΟΩΔ] ᾿γὶν]]ορβδ5 δου] θ6 οοηΐεγγεα οὐ {ἰ6 οη1|68, 
ὋΓ σοηίϊυδὰ νῖὰ τΠ6 ὅενν8, 85 ἴδε ροϊίον 885 ἴυ ἀδοϊάθ οὐ ἴΐ6 086 
δηὰ δἀαρίλιίοη οὗ ἀϊδεγεηῖ ρίεσεβ οὐὨ οἶδῦ, δρρτγοργίβιἰῃρ δοιὴβ ἴο 
ΠΟΌΪΕΥ ῬΌΓΡΟΒΘΕΘ, Οἴε 8 ἴ0 ἰηζεγίοσ, δοοοσαΐηρ ἴο ᾿ιἷ5 ἔγεε εὐοίοθ δῃηὰ 
μᾶάσηιεηὶ." 
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ΟΑΥΕΥ ΤῊ6 ἴοο ἔᾶγσ. ϑδυβῆίος 10 ἴο οὔδβογνθ, {πδΐ (ἢ 8 
Ροβιοη οὗ {π6 ρδγίίοϊβ δά πλι γα Ϊν . ΘΧΏΓΘ5568 [ἢ 8 
ΘΑρΘΓΏ655 οὕ [6 Αροβίία ἴο γσϑργορδίβ 80 :πηρίοιβ ἃ 
ΡΓΠΠΟΙΡΙΘ. Απάὰ ἰὴ {Π6 88126 ΠΊΔΏΠΘΙ 118 Ροβι(Ίοῃ 
ΤΩΔΥ δ6 δοσοπηίθα [ῸΓ 1η {ΠπΠ6 ἀῦονε οἰϊοα ραβϑβϑᾶρα οὗ 
ηδ Κοὸὶ 1 σδηηοί δβϑβθηΐ ἴο δο  ΘΌβηογ ἰῃαΐ (6 
Ρϑγίίο]6 18 δῦ οἵϊοβᾶβ. ΝϑΈΠῈΓ σἂη 1 δρτθε νῇ 
[ἢο86 ΠΟ σΟΒΙ 6 Γ ἄνθρωπε ἴῃ {πᾶ ᾿ΙρὮϊ, ν]Ζ. [ῸΓ συ. 
ΤῊΐβ νοσαίνα 86 οὗ ἄνθρωπε, δοηῖο, Δ πιαρ αἰ Υ8 
ΠῊΡ]165 σοηίοιῃρῖ ; δηα ἦδ6γ8 {Π6Γ6 15 Ρ]ΔΙΗΪΥ 8ῃ δηίῖ- 
{Π658185 ψιῃ Θεῴ. Τῇ δποϊθπί (ὐομητηθηΐδίοῦβ 8ΓΘ 
(ποι ϑίογθ τιρῇς 1ἢ βυρροβίηρ {πὲ (ἤθγα 18 ἤθγαε ἃ 
τοίδγθοηςα [ο ἰπαΐ πῊμ ἐλθεῖν, ἔγαν, δηά, ἃ8 10 Ψψ6Γ6, 
ΠΟΙ ΠρΏ688 οὗ ὕγ8η, Μ ὨΙΟἢ ὑπῆϊ5 Ὠϊηὶ [ῸΓ οοΟπΡρΓ6- 
δεηάϊπι Ὠἰ8 ΟΥὐθαίογ᾽Β γδαδοηϑ, θσνθὴ ψογο Ηδ ἴο οοη- 
ἀαβοθηὰᾶ ἴο βίδίθ {Π6π." 

20. σὺ τίς εἶ. Ονγβοβίοτῃ νγ6}] γϑηγασῖκβ οἡ [ἢ 6 
ἔοτγοα οὗ [18 δχργθβϑϑίοῃ, ἃ8 βυ ρροβϑίηρ [(ἢ6 οὐδαμινέσ- 
τερον οὗ τῶδῃ. ἀῃηά Οτοί. σϑίδϑιβ [ῸΓ βιΠῊ1]1Δ 7 86}{1- 
τηθηίβ ἰο δη. 4, 82. Φοῦ 9, 12, 18 ὅς 16. 84., 81 ----86. 
“« Ἐνθη διιϊήδη πηδϑίθγϑ (σοη 1168 ἢ6) ΔΓΘ 86Οι5- 

᾿ἰοιηρα [ο ΒᾺΥ ἰο ἃ βθγνδηΐ, “ Βεροῇθ, δηβνογογ." Τ 
Ἴ)ι6 ἀντὶ ΠηΔΥ 480 δΒΙρῃ }Ὑ υἱοϊδοὶηι (88 ἢὰ85 Ὀ6Θη 
Ἰθδγηθαϊγ βδῆοψῃ ὈΥ ὴ6 1)16ὰ), δῃηὰ ἰῃυδαίηῃα ψογὰ 
Ψ11 ᾿ηνοῖνα {π6 ποϊοῃ οὗ ἀϊδριιϊδίοη, «δἰξργοδίίοῃ, 
ἄς. Μδην τϑοθηΐ (τι ς8, πούανοσ, ἰγθαῦ ([Π6 ργαρο- 
Βι[Ἰοὴ 8ἃ8 γεἀυηάδηίΐϊ : Ρυΐ (Π15 185 ἃ ΨΟΥΒῈ δχιγθπη8 
(Π4η (πὲ οἵ ἴοο τηυοΐ ρ}γεδδὶησ᾽ ΟἹ 118 56η86; 88 18 
ἄοπα ὈΥ {π6 οἷά (οιηπγχοηίαίοτϑ. ' 

20. μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι, ὅζο., ν ῃδῖ, 584}} 
(ογῦ τυ, οἵ οὐρῇ) (ἢ 68 επίηρ ἔοτπιθά, ἅς. 866 15. 
420, δ06. 45,9. Πλάσμα ἰ5, Ὁγ {πΠ6 Οπο5, (Πουρῇῃς 
Δ ἰΠ6]αρδηΐ (οΓ. Υαδί 11 18 80 864 ὈΥ ΑτΤΙΒίορἢ. 

Ὁ ΤῊϊδ β6η86  εἰ8. ἢΔ8 1ΠΠπδίγαῖοα ἔγοτ Βον γα] ΟἸ 88:68] ρΆ58Άρ68 ς 
88, ἔογ ἰηϑίδησε, Ατγἰϑορἢ. ἂν. 587. ἄγε δὴ φησίν, ἄνδρες ἀμαυρόβιοι, 
φύλλων γενεᾷ προσόμοιοι, ὀλιγοδρανέες, πλάσματα πηλοῦ, σκιοείδεα 
φῦλ᾽, ἀμεμηνὰ, ἀπτῆνες, ἐφημέριοι, ταλαοὶ βροτοὶ, ἀνέρες εἰκελό- 
γειροι- 
ε ΓἢυΒ 186 Αροβί!ο ἴο Τίϊ. ᾧ, 9., δῃγοημ ἴῃ6 φορά 4υδ] 168 οὗ 8 

βειυδηῖ, γεοκοηϑ (δι οὗἁ ““ ηοἵ δηβυνοσῖηρ δραίη," μὴ ἀντιλέγοντος, ὈὨΥ͂ 
νυ Ὠΐ οι ἰασπὶ ΟὨΓγβοβίοιῃ ἤθγῈ οχρίαΐηδ (6 ἀντιποκρινόμενος. 
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Αν. 587. (ϑροακίηρ οὗ πι6}) πλάσματα πηλοῦ. Αη- 
{Ππ|͵᾿0|,1, 81, 2. ἐκ πηλοῦ γέγονας, τί φρονεῖς μέγα ; τοῦτο 
μὲν οὕτως εἶπ᾽ ἂν τις κοσμῶν πλάσματι σεμνοτέρω. 1.ι1- 
ζίδη Ῥτοπὶ. 1. μηδ᾽ ἐκ πηλοῦ πλάττετε, ἀλλὰ χρυσᾷ 
ὑμῖν τοῖς πολλοῖς τὰ τχλάσματα. Ρίυι. 2, 106 Ε. αἱ 
γὰρ ἐκ τοῦ αὐτοῦ πηλοῦ δύναταί τις πλάττων δώα συγχεῖν, 
καὶ πάλιν πλάττειν καὶ συγχεῖν, καὶ οὕτω ἕν παρ᾽ ἐν ποιεῖν 
ἀδιαλείπτως, οὕτω, ἕο. ᾿1Ὸ ([Π6 ἀῦονθα ρμαβ8βάρε5, εἰϊοὰ 
Ὁγ δΥείδ., 1 δά ἃ νϑγΥὺ βιγλατ οὴ6 ἴτοπι 1 πςσίΔη 1, 
181. Εάϊι. ΗἩφπβί, τὸ μὲν γὰρ τοιοῦτο, καὶ τὰ παιδάρια 
τὰ παρ᾽ ἡμῖν, τὰ πλάττειν ἐπιστάμενα πηλὸν, ἢ κηρὸν 
ὅταν λάβῃ, ῥᾳδίως ἐκ τοῦ αὐτοῦ πολλάκις ὄγκου μετασ χη- 
ματίϑει πολλὰς εἰδεών φύσεις. Τἤι51η ΡΙαΐο ἀ6 ἴδ. 
ρυ». 1.. 4. (σά [58 σς4||6α ὁ πλάσσων." 

21. ἣ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τοῦ πηλου. ΗδΓΟ 
ἃραΐη Ψ6 αν ἢ οὐκ [ὉΓ αηηόὴ ὃ Τοῦ πηλοῦ 5 ΕΥ̓ 
ϑοη6 (οπηπιοηίδϊοιβ Ἰοϊηθ ΙΓ ὃ κεραμεὺς. Βιιΐ το 
{15 11 [5 οὐ]οοιβα ὈΥ οἵποῦβ ἰδῇ ἐψμεν ἦῃ6 ψογὰ νμ}1}} 
Ὀ6 τοάυηήαης. [{ 15 πιο ἴο {Π6 ρΈΓΡρΟΒΘΘ, ΠΟ ΟΥΘΓ, 
10 588Υ {πα {ππ8 {Ππ τ νοι ἃ ἤν ὕδθη πὸ δγίϊοϊθ. 
ΤΙ νοὶ ἄγ Ψ6]] γοπάθγοα ἴῃ οοὖῦ (οιηηοη ογ- 
810, “ Ηδ5 ποῖ ἴῃ ροί[ογ ῬΟΨΘΡ ΤΟνΘΓ [086 οἷαν ;"ἢ 
δχοθρί τπδΐ {Ππ|Ὸ γί οἰ ἢα8 ἤθ γα ἴΠ6 ἴογοο οὗ {π8 ῥγο- 
ὨΟΙ Ῥοββϑβϑῖνθ, “ Λὲς οἷν ἢ" ΤῊ8 86η86 Οὔ {Π6 σο- 
Ὠἰ να δέοΓ ἐξουσία 18 τάγτα ἴῃ δογρίυτο. 1 Κπον οὗ 
ὯῸ Οἴδοῦ Ἔχϑπιρ]65 (ἢη Μαῖῖ, 10, 1. ἔδωκεν αὐτοῖς 
ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων" δηὰ 78η. 17, ἃ. ἔδωκας 
αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκὸς. [Ι͂ῃη {π6 ([|455104] ψΓΓΓΘΓΒ 
10 18 ΘχοθθαϊηρὶΥ τᾶγο. Ὅη6 ἰο]] ον την; 15. {86 ΟἾΪΥ͂ 
ΘΧΒρΡίΘ 1 οδη γοοο]θοῖ, Ῥπυογά. ὅ, ὅ0. κατὰ τὴν 
οὐκ ἐξουσίαν τῆς ἀγωνίξεως. 

Πῆλος τηυδῦ ΠοΓ6 πίθᾶη οἷσψ ; τῃπουρῇ ἰΐ οἴϊθη 8!]ρ- 
Π1Π65 τιμᾶ, “ΓΏΘ ψογὰ ᾿πᾶὺ 6 ἀογῖνοα ἔγοῃη πάλλω 
ἴο 58ἐν, τοῦ ρ. Φύραμα (τοῦ! φυράω, ἴο ΚηΘΔ4) 
ΡΓΟΡΟΓΙΙ͂Υ 5 ση1ῆρβ ΔῊ ϑυυβίδηςθ ψογκαα ογ Κηεδαάρα 

ἘΠῚ νουϊά οὔϑεσνο, {παῖ ἰῃ {Π6 δῦονα ΟἸδδδῖίοαὶ ραδβδίζοθ {ἤεγὸ ἷβ 
Ρἱαΐηγ δὴ δἰ ϑἰοη τὸ 1Π6 γί πο8 οὗ Ῥγοιημεΐμευβ ἐογπιίηρ ἴῃ6 ὅ'γβε 
πνλῃ ἃ ννοπιδὴ οὗὨ οἶδγ, νυ οἢ νγδϑ, πὸ ὀοιδί, ἀδτινοα ἔγοαχ ἴδ 
ἹῬΜΜοεαῖς δοοουηῖ οὗ ἴῃ ογοδίίοη οὗ τὔϑο, ἰὸ νιοὶ ὅὃὲ. δ Ὠαγο 
ἀουθι1688 15 ἃ σοίθιθηρο. 866 Οδ:. ὦ, 7. 
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ὉΡ : πὲ 1 τγὰ8 ρΈΠΕΓΑΙΥ ΔΡΡ 6 ἰο (μδὲ οὗἉ ἀομφῆ ; 
8.8 1 1 (ον. ὅ, 6. : ἐπουρσῇ τοῦ. ργοάμς68 Δἢ ΘΧϑρ]6 
οὗ 1 ἴτοιι {ἰἸ ἀθοροη [ἢ ἃ ΨΕΓΥ͂ 51 Π1|8Γ 86η86 ἴο (ἢ 6 
ΟΠ6 ἤδῖα πιρδηΐ, φύραμα κονίας καὶ βολβίτου, 1. 6. 
ηιογέαγ. Ἐ 

Α5 ἴο ἴδε 8οηπέϊπιοηξ, 10 15 Ῥ] ΔΙ ἐουπάρα οἡ (ἢ δὲ 
οὔ 15. 45, 9. ““Ὑοα υηΐο ἢΐπλ {παὲ β8ἰτνοι ἢ ψ ἢ 18 
Μακογ : ἰδὲ ἐπα ροίβῃογά βἔγῖνθ 11 (Π6 ρΡοίΒΠ6Γά8 οἴ 
τῃ6 δϑγίῇ : 584}} [6 οἷἶδὺ βᾶνῪ ἴο πὶ {ῃδῇ ΓἈ8}}] ΟΠ Θ ἢ 
1, ηδί τρακοϑὲ ῃου οὐ {ῃγῪ ψόγκ, Ηθ παϊῇ ὯῸ 
Βδηά5." δὸ «αἶβο δᾶρ. 1δ, 7. “Εοτγ 18 ροίίξεγ, (6π1- 
ῬοΓΙηρ᾽ 801 Θαγἢ, [ἈΒῃΙ Ομ ἢ ονογν νοββοὶ ΨΠ ἢ τη οἢ 
ἸΑΌΟΌΣ [ῸΓ ΟἿΓ βογνίοθ; γϑᾶ, οὗ [(ῃ8 βᾶπηα οἶδυ' ἢ 
τηδκοίῃ Ὀοίἢ [ἢ νϑϑβοϑὶβϑ (δύ βθσνθ [ὉΣΓ οἰθϑῆ 11568, 
δηά ΠΠΚονν]86 480 8ι16}} ἃ8 βϑθῦνθ (0 [Π6 σΟΠΊΓΑΓΥ : θὰζ 
ναί 15 τἴῃ6 86 οὗ ΘΙ 6 Γ βοτγὶ {Π6 ροίζίαγ ἢ Π]86} 15 
της υάσε.᾽ 

ἼΠ6 σκεῦος 158 ραΏρΓαὶ (6Γπ), 8η4 ΔΡΡ]165 [0 ν65865 

Ἔ ΤῺ (6 ΡΘΥΥ 88 τη6 86η86 δόΓα ἰηἰοηἀοα ὈΥ ἴῃ6 Αροϑβίε, δπά τυῖτἢ 
ἃ ΤΟΙΈΓΘΠ66 ἴο {Ππ6 βδιηο 800) 6οῖ, 'τ ἰδ τ(ῃηουρϊ Ὀγ Οάγρζον ἴο ὃὈ6 υϑοᾶ 
γ ῬΏΪο Φυάεξευβ 148 Ρ. Τὸ τοίνυν φύραμα κυρίως, εἰ χρὴ τἀληθὲς 
λέγειν, ἡμεῖς ἐσμὲν αὐτοὶ, συμπεφορημένων καὶ συγκεκριμένων 
πλείστων οὑσιῶν, ἵνα ἀποτελεσθῶμεν. Ψυχρὸν γὰρ θερμῷ, καὶ 
ξηρὸν ὑγρῷ δυνάμεις ἐναντίας μίξας καὶ ἀνακερασάμενος ὁ θΘωοπλάσ- 
της, ἕν ἐκ πασῶν ἕκαστον ἡμῶν ἀπειργάσατο συμφόρημα, ἀφ᾽ οὗ καὶ 
φύραμα εἴηται τούτου σοῦ συμφορήματος, ὃ ψυχὴ καὶ σῶμα δύο τὰ 
ἀνωτάτω τμήματα κεκλήρωται, ὧν τὰς ἀπαρχὰς ἀνιερώτεον. ΥαῖΪ 
ζουβὶ ἀουδῖ ννμεῖθογ φύραμα Ὀ6 ὨεΓγα τ Ὠιν τεηάθγειὶ μπαθβα. Ἰΐ 
ΓΑΓΠΕΓ 566 ΙΩΒ ἴο τηδᾶη ΡΙΌΡΕΓΪΥ 8 ταϊχίηρ, 1 Δ] βίο ἴο (Π6 πιϊχοὰ 
Ὠδίυγε οὗ πγδΔη, οομηροπηάεά οὗἩ Ὀοαγ δπά 8ρϊτῖῖ. ΤὨΪ8 86 }86 18 ἴ00 
11|16 αἰἰοηάεα ἴο ἰῃ φυράω πὰ ἰΐ5 οοτηροιπηάθ, δηα [ἢ]8 ἢδ5 οὐοοῶ- 
δἱοπεὰ ἱπηυτηεσγαδίςα Ὀ]ιιμάδιβ οὗ ἐξόγατγὶδ, Δηα τηἰϑὶ ἰ ἐγργθϊδιοηβ οὗ 
ΟΥ̓ ΙΟ8. 

Τνις ἴῃ ΖΞ βοῦγ!. Ῥεγθ. ὅ4, δπὰ ἴῃ Ευτὶρ. 68. ὅ8, ἴοσ σύρδην, 
(16 Ὀεβῖ ογἰἰο8 γρδὰ φύρδην. Ὁ Ὠΐοἢ ἰ6 Ἔχρίαϊηθα Ὀγ Ποϑγοῆ. ἀναμίξ. 
Ηδηςδ οδΥ Ὁ6 υπἀοτβίοοά {16 Ρυ. 22]: ρ;, 8..ὰ, 88 Βρ. ΒΙοπα 6] ὰ τὨΐη]κ9, 
οογγιρῖ ἐχργαδοίοη οὗ ΖἘ βοὮγ], Ῥεσβ. 923. φύστις, ΜὨΪΟὮ ἸΔΥ Ὀδ ΤΕΏ- 
ἀεγεὰ Ὀγ ουὖῦ οἰὰ Ἐηρ 151), ἃ τηΐχϑῃ, Οὐ πιϊχίγ-πηᾶχίγ. [1 ἰδ φμαεὶ φύρ- 
στις, δη ἴΠ6 80]ιο]. τ ΣΕΥ Ἔχρίαιθ ἴἴ Ὁ πεφυρμένη, Ὀυϊ 1 σδηπηοῖ 
(Ὠΐηἰκ, ἢ τς Ἰραγηθὰ Βάίιοῦβ, [πὶ ἢ τεδα φύρσις. Τα 18 οσμέξϊης 
ἴη6 Κηοῖ. Ὅρα οοιμσηοη σεδάϊηρ; ἰ5 σοηβττηθὰ ὃὉγ ἴπε Εἴγτῃ. Μαδρ. 
φύστα' τὰ ἀναπεφυρμένα μέλιτι ἃ λευρὰ. Δπά Αἰδεη. 114 Ε. παρ’ 
᾿Αθήναιοις κάλουσι φύστην τὴν μὴ ἄγαν τετριμμένην. 50 ἯΘ βρ6δῖ 
οὗ πιϊχοὰ Ὀτοδλά, δηὰ δεοοπάς. 
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οἵ Ἔνετυ βοτῖ. Τα εἰς τιμὴν Δη4 εἰς ἀτιμίαν ἃτ6 ἴο Β6 
ἴδκϑη ἴῃ ἃ σοιηραγδίῖνα 86η86, 1. 6. ““[ῸΓ ΠΊΟΥΘ δΟΠΟΊΙΤ"- 
αὐἶο οἵ ἰθ585 ἠοπομγαδίε υ,868." ““ Τῆυ8 (οὔδβογνοϑ 
Οτοῖ.) 10 15 Ὡθδηΐ ἴο θ6 δβ88θγῖϑα, [Πδἰ {Π6 ροί[6Γ σδῆ 
ΨΟΙΚ ῸΡ [1158 οἷδν ηἴο ΔηΥ βογί οἵ ν6586]58 ἢ6 ρ]6 8568 : 
ΠΑΥ͂, ΔίΌοΣ δανιης πηδάα [ἤστ, Π6 τΏΔΥ τητηδκο {Π 61], 
σοηνογίηρ {{Π6πὶ ἔτοηι {Π6 τογα Ὠοπουγαῦϊα ἴο (ἢ8 
1688 ἢοηοιγα 6 ΡΌΓΡΟΒΘ68 ; ἔογ 1ηβϑίδηςα, ἴτοπῃ δδίϊηρ 
ΟΥ ἀγιηκίηρ, ν658618 ἴὸ σῃδιηθοι-ροῖβ,᾽᾽ ψῃϊοἢ ἰΔϑῖ 
(ΗΠδῦῪ ἀπά ΒεΖὰ οὔβεγνθ) ᾶνθ, ἴὴὼ Ηδθῦγον, {Ποὶγ 
Ὠδίη6 ἰπ δἰ 9] 0η ἴο {Π18. [{ 18 τοιῃαγκοα ὈγΥ ατο- 
(18, {πὶ ψηδὶ 8 ἤθγα ἴΠ6 εἰς τιμὴν σκεῦος, 15, ἴῃ {Π.6 
Ρᾶϑϑαρο οἵ ὅδδρ. [δ., 1ῃη6 καθαρῶν ἔργων δοῦλα σκεύη ; 
δΔηά Ψνηδῖ 18 ἤσγα εἰς ἀτιμίαν, 18. ἴπ6γα {Π6 ἑνάντια 
σκεύη." Ὑοἱ (88 ἢ6 ΓΙΏΓΥ βυρροβί8) {Π81 (ἢ}]18 51η11}- 
46, οΓ σοπὶραιίβοη, οὗ ιῆθῃ δηά οἷδὺ ἀοϑββ ἠοῖ, 
81} τοϑροοῖβ, σογιαβροηά, 15 ρμἰδίη ἔποπι {6Γ. 18, 6., 
ὙΠ ΘΓ τΠδὶ Ρτορ] αὶ 1.568 (ἢ18 5: π}}Π|Π{046 οὗ [Π6 ροίΐοΓῦ 
δηά οἶαγ, δηὰ ᾿ηηλοαϊδίοι Υ 8) οἱπ5 ἐμ ΟΟἀ δἰίθπι- 
6Γ8 ἢἰ8 Το ἢ σοιη56}5 Μ ἦ [Π086 ΟΥ τηϑη. 80. δ[Ξὸ 

1ηὴ δίγαοὶ 88,14 ἄς 15., ψἤθγο, δἴϊογ (Π6 β8πι6 510}}}}- 
ἰυάς, οοπια {Π6 ψογάβ ἐπιδοῦναι αὐτοῖς κατὰ τὴν κρίσιν 
αὐτοῦ. “Π6 {πουρῆς, {Ππογοίογα, 15 ηοΐ ἴο Ὀ6 ργοββϑά 
βαγοηά {}}}8 868η586, (ἢ 6 οὐφρῇϊΐξ ηοΐ ἰο δοί ἃ5 σθῃ- 
8018 δηἀ )υιάρεβ οὐ Οὐ 8 ἀθαϊ ηρϑ δηὰ ἀἰβρεηϑβαιοϑ 

Ὁ ὙὙΠΟΝ ἰαιῖεν 15. νυ 6 }} Π]υϑι ται ὃγ Ῥείδ. ἔργο Ὠίοάογ. 17, 66. 
τῶν παίδων τις--- βαστάσας τὴν Δαρείον τράπεϑαν ὑπέθηκε τοῖς πο- 
σῖν --- ἤλγηκα ἰδὼν τὸ παρ᾽ ἐκείνῳ μάλιστα τιμώμενον, νῦν ἄτιμον 
γεγονὸς σκεῦος. Απὰ κο ΡὮΐ0, μ. 890 Ὁ. (εἰϊοά Ὀγ δγμζον,) “8118 
Ἡρ Ηρ (056 νϑ686}9 ἃ πρὸς τὰς ἐν σκότῳ χρείας μᾶλλον ἣ τὰς 
» φωτὶ. 
ἔτ θ5βᾶρδ (ἢ.8 εἴδπβ ἱῃ Ὦγ. ΒΙΑΥ πον 8 νεγδίοη : “ Ὁδηπηοῖ Ϊ 

40 αἴϊζενγ (δ πηᾶπηδν οὔ [ῃ8 ροιεν νυ ἢ γαεϑρεοῖ ἴο γου, Ο ἤουδε οὗ 
᾿6γ86] ὃ βαϊ[ἢ Φεῃῆοναἢῆ. θῇ ο]ὰ 848 ἔἶν6 οἷα 8 αἴ πὸ ἀΐδρυδβδὶ οὗ 16 
Ῥοίζεγ, 50 8Γ6 γα δῖ Τὺ αἴβϑροβαὶ, Ο Ηυυϑε οὗ [βγαε]. 7. Ῥ Βεηβοενοσ 
Ϊ 6|4}} δρθαὶς οοηςονηΐηρ ἃ αϊΐοη δηἀ Ἴοποογηΐηρ ἃ Κίπράοι, οὗ 
Ῥιυςκίηρ υρ, οδοίϊηρ, ἀοννη, δπὰ ἀεϑίγογίηρ." 

Σ 80 Κορρε, νγο οὔδεγνεβ [Πδἴ ννα τηυϑῖ ποῖ ρυϑἢ [ἢ6 σοιῃμδγί- 
80η οὔ πηδῇ δηὰ οἶδυ, (1π νηϊοῇ ἴΠΘΓΘ ὉΓῈ ΤΩΔΩΥ͂ ρουϊηϊθ οὗ αἰδδίεηϊ- 
Ἰατγὶ1γ,}) Ὀογοηὰ τ ΐ8 δϑοηϊἰαλοηϊ : “ΚΟ ἀδοοῖα Ὠυτηδηδίη ἐπ δος  } 8- 
ἴθπι, υζ οὐπὶ 60 οἴδδίογε δὺ0 (8 οὐ)υδ νοϊυηϊαῖς, ΟὨΊηΐ8 ε)υ5 ἴογ- 
ἴυπα υἱηἱοὰ μεηάεῖ,) ΔΙ ΕΥΟδΥῖ, οαυδᾶβ, ΟἿ πδο ὩΟῺ 818 γταϊΐοῃθ, οὕ 
εο ερετῖῖ, ἱπιραάἀφηϊυϑ αὐδλη) μᾶΓ εδῖ, ἐχαυΐγεσγε, εἴ δὶ ρεῃείγασε 689 
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88 ἰη Μαίί. Φ0, 1δ. ““ 341] 1 ποὶ ἀο ψῆδί 1 ν}}} ἢ 
ΤῊ Ϊη6 ΟΜ .᾿ 
τ. Μδοκηῖσῃς [8458 ἰἌκθὴ ργϑδῖ ρϑῖη8 ἰο γϑβοθ 

{Π158 ρᾶβϑϑαρθ ἔγοι) ΔῺΥ Δρη]} οἀἴοη το 1παἀἸν] 88; ἢ8 
σοηῃσὶά65 (Δηἀ 41} 4016 δηά ᾿ππρϑγ4] Ἰη 40 ]ΓΟΓΒ ἤδᾶνΘ 
σΟπΠΊ6 ἴο ἴΠ6 88η16 σοηῃο]ιβί 0) {Π|π4 11 18 16 ΡΟΨΘΓ 
Δη βονογοίσηίν οἵ Οοά ἴῃ ἴῃς ἀϊβροβαὶ οἵ παέξϊομϑδ 
οἷν ἰῃδί 185 θγθ ἀδβεγι θεά ὑὕὑγ (ἢ6 ἥρυγο οὗ {Π6 ροί- 
ἰ6Γ ; 8δη4 σοι!βοαιθ ΠΥ, [δι ΠοιΠΙηρ᾽ 15 βα]4 οὗ (οὐ 8 
σγθδίηρ ἰηα!Ι ν!ἀ0.415, ϑολ6 ἴο 6 βανϑά, δηά οἰἤϑγὰ ἴο 
6 ἀδηγηθά, ΗΥ 84η δχϑγοῖβα οἵ δοϑβοϊυϊθ βονθγείρῃηίγυ, 
μὴ γένοιτο. 1 που]ὰ δαά, εἰναΐ {{}6 βοορα οὗ [6 ψῇῃοϊα 
Ρᾶ588 98 ἰ8 ΔΓ ὉΪν 1}υ8ἰγαϊο α Ὀγ (Ἰγγβοβί. δηὰ (Π68 
τοῖς (ομμηδηίδίοτθ. ὍΠΟΥ οχογί {Πποιηβοῖνοβ 886- 
σΘΒ9[ὉΠΠ}ν ἴῃ ρτγονίηρ [δ τΔὴ 8 ἔγθα ν}}} 185 ηοΐ ἤθγθ 
τηθδηΐ ἴο ὃ6 ἱάΚθὴ ἅνναὺ. [ ἔδει (8 (γυβοβί. ἢ88 
{γι γ᾽ ορβϑογνθα) “Ἅ (θα 185 πθϑιὶ ἤδθγθ, 8ἃ8 ἴὴ οἵδεγ 
81 1465, ἰο σΑΓΘΙΆΠΥ ὄχι ψηδὲ ρᾶγίβ οὗ {Π68 
Β᾽ 1] τπ46 ἅτ ἰηοηἀρα ἴο Ὀ6 Δρρὶ16 4, δηὰ ψῇῆδι ποῖ: 
ἴον 1ἴ 86] ἀοπὶ Βᾶρρθῃβ {{Ππὶ {ἢ 6 ψ}οἷθ [8 ἰο μ6 ἰδκβῃ." 
“768 οἱρῇς {Πθη (ςοπίίππθβ ἢ6) ἴο σἤοοβα βιιοἢ ρᾶγίβ 
88 ΓΘ 1156] δηὶ ἀρροβίίθ, δῃὰ ἰϑῖ δἰοῃβ (ἢ γεϑβϑι." 
ΓΏΙ8. σδηοη 6 Θχθιηρ! ῆ68 τοῦ βανογαὶ ρᾶβϑ88ρ68 οὗ 
[ῃς ΟΙά Ταεβιδιηθηΐ, δηἃ ἃρΡ]168 [6 ἩΠΠΕΙΡῈ ἴο {Π6 
ΟὯΘ ΠΟῪ υηάοὺ ΟἿΓ σοηβιἀθγϑίοη, ψνἤθγο ἢ βϑῆονβ 
[Π6 5016 ροϊηΐ οἵ βιὰ] 468 15 ἴο {6 θη] πηϊ16 ρᾶββῖνο 
οὐράϊεηςα οὗὁὨ (Π6 οἷα ἴἰο (ἢ6 ροίίεγ, πο γϑίβγθησθ 
βαΐηρ δά το οοπάμοξ ; 30 {{|4{ 1 σα ἢδνα ποίἰηρ ἴο 
ἀο ν τῇ {Π6 φασδίίοη οὔ γε υἱέ. 

Τίια ραβϑᾶρθ 15 {115 ραγαρἤῆγαβεα ὃν Μγ. Τυγηογ. 
“«« Αἀπμίηρ ἰμᾶὶ Οοα ἴάκα5 ἔπ6 (ἀθηι1}68 ἰηΐο ἢ}18 
σονθηδηῖ, Δηἀ το]δοῖβ (6 ργοαΐανῦ ραγί οἴγοιν πδίίοῃ, 
[48 ΠΕ ποῖ, 48 (τοδῖοσ, {86 τιρῇξ ἴο Δρροϊηΐ ἢ18 ογδᾶ- 
ἴπΓ658 ἴο ψῃδαίονογ βἰζαδίϊοη ἢ σἤοοβαβ 1 ψουϊά 
ΓΑΙΠΘΓ ἃ58ἷ, ναὶ τιρῆς πᾶνα γου, ἃ 6 ΔΚ Δ, ἴο βηά 
ἔλυϊο νι {6 ΑἸ ΘΠ ἔογ οχϑγοίϑιηρ [}18 ργογορδ- 

ὨΟῺ ροβϑεῖῖ. Ἐπιπὶ ταργεποηάθγα, ἱη)υβι{ἰδαῖθ εἰ ογυἀε} !Παἰ}8 8:- 
δύετα δυάθαι. ὕἱὶ ἀδῦεῖ ογεαΐαγα νἱγῖθ8 ἃ ογεδίοτε σοηρεδδϑὶβ, Ὀδη6 
εἴ ργυάεπίοσ ; ἤοὴ νεζὸ δυάοηάυπι εἰ εϑῖ, ἱπ 106 ἰδῃηχυδπ), νΟῦΒ Τα 
ογεδίοσγοι ἰρδυ νη. "ἢ 
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νοὶ Α5 ψ6}} πῖρῇς {86 {Πρ πιδάα πσοιηρίαίη οὗ 
119 τηάϊκογ, ἴογ οὶ πανίηρ ἰογηιοά 1( 8οπιθεῃίηρ 656. 
Οοὐ 858 ρῥ] αἰ ΠΥ 8 τὶρῇῃΐϊ ἴο ρίας (6 οὈ]θοῖ ψ ἢ ο ἢ ἢ 8 
ῬοΟν ΘΓ 48 ργοἀυσεά 1η δὴν γϑηκ δπηοηρ᾽ ἢ15 σγθδί! Γ68, 
δΔηά [0 ρμίνθ 1ἴ 48 ΠΊΔΩΥ ΟΥ 8ἃ58 ἴδνν δανδηΐαρθϑθ 88 ἢ6 
164565." ---ϑίηςσο, {πογϑίογο, (Π6 268 νουϊὰ δανθ 
[μὰ ΠΟ γϑάβοῃ ἴο σοπηρίδίη 1[ 16 ϑυρτοίηα Βοίηρ πὰ 
Πανοῦ ρστιαηίοά (Π6πὶ ἐἢ6 δχίθγηδὶ θη βῆ οὐ ἢ15 σο- 
νϑηδηΐ ; (Π6Ὺ ΒΓοὶν σοι] ποῖ ΓΘαϑΟηΔΌΪΥ οδ]οεί, τ 
ἴο ργοπιοῖθ 801η6 ΠΠηρογίδηϊ ρυγροδοβ, [6 ψάγονν 
ἔγοτῃ {6 πὶ (ἢ086 ὈΘΠοΗϊ8. 

φῷ͵ εἰ δὲ θέλων ὁ Θεὸς ἐνδείξασθαι, ἕο. Ἡδτα 15 8 
δοοοηή 8Π4 πηοῦο αἸγθοΐ ΔΒ ΘΓ ἴο {86 οΟδ]θοί ΟΠ ῥτο- 
Ῥοβθα δὲ νϑγ. 19. [{15 ψ61} οὔβθγνβα ὃν (Ἠ γγϑβοβί., 
ται πανίηρ Ρυΐϊ ἴο 5ιἴδηςα {Π 6}. ὉΠΓΘΑΒΟΏΔΡ]6 ργάβ, 
{η6 Αροβῖῖίθ Ὀγίηρθ ἔογναγά (ἢ6 5βοἰυίοη, ἀπείδεος 
(η6 σά365 ἢν Οὐκ ἢδ5 Γο]εοιοά {Π6 ρτγοαΐον ρατγί οὗ 
1η6 Φεν 5 ρΡθορίο, δπά τγϑορινοὶ τῃ6 (θη ]θ8, οἡ 
δοοουπί οὗ {ἰἸεῖν ἢ ἴῃ ΟἾγϑῖ. 76 ἤδίιγο οἵ {}}19 
ϑοίυυἱίοη, ψῃϊοἢ Οσσοριθ8 ἰ(ἢ6 Ῥγοϑθηῖς δηα βδνογαὶ 
ϑυσσοοάϊηρ᾽ νοΓ868, 15 1118 βἰδϊοα ὈγΥ Κορρθ. “ Τὴ6 
7ον5 'ᾶν6 ἢ γΓϑάβοη ἴο οοπηρίαίη οὗ {Ππ6Ὶὶγ γε)θοίίοη, 
δίησθ, [0 118 ΝνΘΓῪ ἄδγν, (ὐοὰ ἰ,48, πηοβέ ἱπα ερθηι]ν, 
Βογῆθ ψ τ {Π6 πὶ (νογ. 92.}); οαηὰ {πᾶ {Π6 Η δι θη8 
ΓΘ ᾿ηνι6 ἃ δηἀ Ὀτουρσῆϊ ἴο [ἢ]18 βδιὴ8 ἐδ] οἱ ἐγ, ἔιγ- 
Ὠἶ8}165 ἃ ϑ{γΓΚίησ' ῥγοοῦ ἃ8 ΜῈ}} οὗ τῆς Ὠινίης Ὀθηὶρ- 
ὩΠν, 88. Π159 [Δ] 6858 ἴη Κεορίηρ ἢ[8 ΡΓοπ, 565." 

6 σϑηθγαὶ 86η86 οὗ ({}}18 ρᾶ888 6 15, Ἰηἀ6664, βιῆ- 
οἰθηεγ εἰθαγ ἴγοσι τ86 οοηπίοχί;:" ὈθΓ ἴο ἀδίθγιῃϊηθ 
{π8ΐ 86η86 ΟΥ̓ (ἢ ἰὰνν8 οὗ Ἰερττππδία σοηδίγυςίοη δηὰᾶ 
7υϑὲ Ιηἰογρτγοίδιοη 18 ἢοΐ 80 δᾶϑύ. Τῆς αἰ υ] 
86 6[Ὼ8 [0 Γαϑί δητ γον ἢ ἴπ6 ὨΙΡὮΪΥ οἰ Προ] οἢὰ- 
τδεοίογ οὔ 6 βοηΐθησθ, ψ ἢ] οἢ 19 ἔγοαιθηΐ τη {Π6 ντιῖ- 
ἴηρβ οὗ (18 ΑΡροϑί]θ, δῃηα ββρβοῖδὶν 86 ἢ) ρᾶ588 68 89 
Βανα τῃ6 ἴογῃ οὗ αἰαίορσιοθ, δηὰ σοηΐδϊη οὈ]δοίοη 9 

Ἀ Απὰᾷ ἰὰ 8 ν͵ὸὲ}} εχργεβϑβϑεὰ Ὁγ Μῖγ. Τυγηθῦ 89 ἔρον: “Τα 
76ν9, βαγάφηθ δπα ᾿πηρϑηϊίθηῖ, αν ΠῸ γεάβοη ἴο οοῃρἰαϊῃ, Ὀαζ 
ΣΑΙΠΕΓ 0 Ὀ6 ἰὨαρ Κίμ] ἰο οί, ἴον μανίπες Ὀοόγὴθ νι [Πδ 50 Ἰοηρ, 
δίῃςα {ΠῈῪ πᾶνε 80 ἰοῦ: ὈδΘὴ Τρα ἴὉΓ μη ϑῃηχθη 
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δηά ταρ]}}68.} ϑδοιηα Οσιηιηρηίδίοιβ, ἰηἀθο, Θηάθα- 
νουγ ἴἰο ἀνοϊά (ἢ 6111ρ818, ΘΠ 6 Γ, 88 Ηθυμηδῆη, ὈΥ 
ἰακίησ εἰ ἱπιεγγορϑενεϊν, [κ6 τη6 Ηδεῦ. ΓΠ, ἕον ΜΟΙ 
(που ρῆι, 88 Κορρα οὔδοῦνθϑ, Δ ΠΟΥ 18 ψδηίηρ [0 
Ρήονα {Π18 ϑεῆβα οὐ π6 Οσγεεά ραγίοἷα, ν!Ζ. ἴον ποηπ6), 
ΟΥ, (88 Νοαββοῖῖ,) ὈΥ̓ βυρρί για ἦν αἴϊογ θέλων, (ἢυ.8 
ἀγα Κίηρ' {Π6 ὈΓΙΠΊΑΣΥ ῥτοροβίτοη ταδὶ ἢ τΠ6 ψογά 8 
ἤνεγκε ---- εἰεο ἀπώλειαν. 866 Εοβοηηι.. Βι {Π|8 ἰη- 
ΟὐΒ ἃ ργεαδίογ ΠΔΥΒ 688 {{}8}}) 18 Ἰηνοίνε ἴῃ σοη51:- 
ἀοτγηρ τ[ἢ6 ψογάβ8, ψ] ἢ [Π6 ο]α Οοπιπιοηΐζαίογβ, ἃ8 8η 
δηδηίϊδροϊμοίοῃ, ΜΏὮ1ΟΪ} 18, ΠΟΓΘΟν ΘΓ, ΝΘΓῪ ΔΡΤΎΘΘΔΌ]6 ἴο 
{6 υβάσα οὔΠ 6 ΑΡροϑέ6. 

Θέλων ἐνδείξασθαι 5 Ἔχρ]αϊηοα ὈΥ (αγρΖζον δηά 
Κορρε ίογ καΐπερ ἤθελε ἐνδειξ., οἵ ἴον ἐνδεικνύσει ; Β'π66 
βούλεσθαι δΔηὰ θέλειν ἀγα οἴϊδη γοἀπηάαπί ; οἵ νῃϊοἢ 
(ἄγρζον οἰἰ68 βανθγαὶ δβχδῃρ[68, 8η γοΐδγϑ ἴο ὐδίδογ 
οἡ Αηίΐοη. 10, 8. Ρ. 866. Βιυΐῖ ἴο εἰιΘ Δρρ!|!ςδίίοη οἴ 
{Π18 ῥγι σὶρ] οπ ἐπ ργδϑβθηῖ οσσδϑβίοη [ πιυϑβί οδ]θοῖ, 
81η66 ἰΐ 15 δὴ ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΓΥῪ ραΓηρ ἄονη οὗ {Π6 μ]αΐη 
86η86, ὙΠῸ ϑ86ηΐθησα 183 Μ6]Ϊ γοηάεγοα Ὀγ ΤΓΌΓΠΟΓ : 
“Βιι τ αοα, νῆδη ἢ τῖρσῃξ πᾶν ἀἸϑρίαγεα ]}18 
νιαῖῃ, ἃἀηἀ βΒῇῆοψῃ [118 ρονψθι, 8{1} θοῦ ψι ἢ (ἤο56 
6 η γηο ψοῦο δια ἔον ἀδδβιίγισίοη, ΜῈ] γου Ὀ6 50 
᾿ ὨΓΘΆΒΟΠΔΌΪΘ 88 (0 σοῃρδίη, οὐ ἴο βηΐ ἔδυ! οἡ (ἢ}5 
ϑασοιιηί ἢ" 

᾿Οργὴ ἤθτα 80 1Ώ65 τογαὐἠγμί ρμηὶσἠπιθηέ ; ἃ5 ἴῃ 1, 
18., ῇθγα 866 ἴῃ68 ποίθβ. Γνωρίσαι 18. ΒΥΠΟΠΥΙΊΟΙΙϑ 

Ἐ Τῇ ᾽9 ηοῖ ἴο ὕῦ6 ει γεὶγ θοῦ θὰ ἴοὸ δὴν Ηδε]]εηἰς[ἰς8] ἰάϊο,. 
Ὑεβῦρ65 ΟὗὨἮ 1[ἴ ΠΙΆΥ Τσοδϑι ον Ὀ6 ἔου πὰ 'η δυο ρωΓί5 ΟΓ [}Ἰὸ ΟἸδββὶ- 
ΟἹ γον 8 88 ρμᾶγῖακε οὗ τῃϊ αἰα᾽ομίβιϊοαὶ οὨαγδοῖεγ; οχ. σὺ, ἴἢ6 
Ὀιὶαΐοριο8 οὗἨ Ρ]αϊο, πὰ δϑρδοΐδ!ν {Ππᾶὶ δα πλΐγαῦ !]α Ὀυ πηοϑὶ εηΐρ- 
γωδίῖοδὶ αἰδίοβιιθ, ογ σοηίΐεγεησε ὕὈεΐννεεη ὑπ Αἰποηΐδ)9 δ Με πηθ, 
δῖ τ1ὴ6 επὰ οὗ πὸ δῖ, Βοοῖ οἵ ᾿ΓΒυογάϊάἀοϑ ; 4 ργοασιοίΐοη νυν) ἢ 
ὈεδΓβ ἃ Β'ΓΟΏΡΟΙ τοβοι) ΐδηοα ἴο ἴο {Π6 δἴν]6 οὗ 81. Ῥαὼὺϊ ἴῃ {[ι͵9 
Ἐργίβι16 τπδ Δἢγ οἴ Γ ΟἸδβϑῖσαὶ νου ἴπας 1 πατα τεδὰ. Βοίν ΤΑΥ͂ 
δὲ οἰαδθοα δι"οηρϑὶ 6 ταοϑῖ οὔθουγο δηὰ ἀμῆοις οὗὨ οοιμροβι[]σἢ8 ; 
ποι ἢ, τῖι ἢ γεβρεοῖ τ0 {0 ΌΓΙΩΘΓ, ἰΐ ΤἸΏΔΥ Ὀ6 Οὔϑεγνε, {ππὶ {6 
ἐἰθῆουιν ἰθ ἴο θὲ αἰἰεϊυϊεα ας τπμεἦ ἴο ἴῃ εἰὐδιΓυβεηθ88 οὗ ἴδε βιιὺ- 
λεοῖδ δηὰ (ἰδ διιθιἰοῖγ οὐὁἨ 16 Γδαδοπί ΡΒ, 88 ἴο ΔΠΥ οὐβουγΥ ἴῃ {Π6 
δίγὶε, νυ] οῆ, ἤτοι 1ἴ5  ὮΪΥ δηϊδῃθα δἰγαοίαγθ, νυν} }} ἔγθαυθηιγ ὃ6 
ἔουπὰ (485 ἰῃ πιοφῖ Οἴδαῦ ραγῖς οὗ {πὶ τυτῖθγ) ἴο δᾶστυ (ἢ ἰἴ [ἴδ 
ον ᾿ ἢϊ. ᾿ 
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19. τί οὖν μέμφεται. Αἱ τί βιραυά διὰ, δηά Δ 6 Γ 
μέμφεται, ὃ Θεὸς, ἀπὰ ἡμᾶς : 6} 0865 ΨΏΙΟΝ Κορρθ, 
ὙΘΓΥῪ ΡΓΟΡΟΙΪΥ, 850 γθ68 ἴο {π6 οἴει οὔ ἱπαϊρηδίίοη [π 
(Π6 Βρθακογ. [{ 5 ρίδίη, ἰοο, ἔγοῃῃ {6 σοηίοχῖ, {{|ᾶἴ 
6 Τη81 ΒΌΡΡΙΥ φκληροκαρδίας, ἀπειθείας, οὐ ἴῃ {1Κ6. 
Μέμφεσθαι 5ἰρηῆ65 ἴο οογιρίαϊπ οὐ, ἀσοιδο, ὈοΛϊ᾿ Ἰῃ 
1ῃ6 ΟΙά Τεβίαπιθηι (45 2 Μδςο. Φ, 7. δ΄᾽τς. 11,7. 41, 
4.) δῃὰ {6 Νὸν ; 48 Ηθῦϑ. 8, 8. : αἶϑο ἴῃ (η6 (]45- 
δἰ δὶ νγιΐθγβ 80 Ερίςϊ. ἔπε. 8, μεμφῇ καὶ θεοὺς καὶ 
ἀνθρώπόυς. [6 ρῥΓΟροῦ βυῃίαχ 15 ΜΠ} ἂη ΑΟσυβαίνΘο, 
{Πουσὶν 1 βοιηθίϊπηθ8. ΟΔΓΓΙ65 ἃ [ϑαῖῖνο ; δυῖ {πᾶΐ 15 
οἤσδη Ἰἰεῖ ἰο Ὀ6 υηάοιβίοοά, 85 ἤθγα )ηὰ Ηθ., δῃά 
850 ἰῇ 50Π16 δ ως οὐδ οὔ Ατγίδη δηά Εριςοῖ., ετθὰ ὈΥ 
Εδρἢεὶ δηά 1 γαβὶρ ἄς ΚΝ. Μ. ὅδ δ.}}}. [μ6χ. 1 νος. 
ΤΠ 5688 ἰΒ: “ Βγ ψῇῃδῖ τρῃς ἄοθβ ἢ6 γαῖ, οὔ ΠΟΥ͂, 
ΆΘΟΙ56 πλοη." : 

.. 10, τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τις ἀνθέστηκε; ΤΠ6 
ἘΠΕΠΘΝ ΟΣ [6 Γ6, 85 οἴζϑη, ἰηνοῖνθϑβ ἃ βίοηρ ἢδβ8- 
(ἰοη. ἴῃ ἀνθέστηκε Οτοῖ. τορορηΐΖοβ δὴ ΗδΌτγαΐβΠ ; 
{Π6 πα ]σδίνα Ὀοίηρ᾽ Ρυζ ἴοτ {Π6 8} πεῖνα, ἀπ {Π6 
ῬΓοϊοσιία ἴογ ἂπῳ {{π|8δ. [{ δύ, πούανοσ, Ὀ6 ΤΏΟΤΘ 
ΡΓοροεὶν γεραγήθά (ν ἢ Ῥιβοδίογ) 85 δὴ εἰ] ρος δ] 
ἔοτιη ἔογ, ““" σψῇῆο ᾿δ{}} (αναιν) γαβϑιβϑιθα ἢϊηι ἢ ΒΙΓἢ 
σϑεγῖοα υτἢ 1 {Π6 Δα] ηοσὶ : ““ ΨΠηῸ ΘΥΘΓ εὐὐξέ, ΟΥ σΟΉ, 
ταοβἰβί πη ἢ Απά 80 Τ Πθορῇῃνυ]., Τ]Ο ΧΡ 818 : τις 
ἠδύνατο ἀντίσθηναι; [{ 15 Βαϊ, ὈγῚ Οτοί!8, ἰο ΡῈ ἃ 
Ῥγονθγθϊδὶ Ἔχργθδϑίοῃ δπηοὴρ ἴθ ΗΘΌγεν ; δηὰ ἢὸ 
τοίουβ ἴο σσϑη. ὅδ0, 19., Δηα ὁ Ῥαγαὶ. 920, 6. 

Βούλημα ἤδγα ἀδηῃοίθβ ἢοΐ τη θγο νυ εὐὐδέ, Ὀμὲ ρὲγ- 
»οβε, δῃὰ {6 δηἀθανοῦγ σοῃβθαμιθηΐ ὉΡΟη ἰΐ ; ἃ5 ἴῃ 
Α-οἰ5 27, 48.; 1ῃ ψ ΠΟ) 56 η86 υοὐμρέαδ 18 υΒθα ὈῪ {Π8 
Τ,ἰίη ψΥο8. (ὅδθ6 Βδοςῖο]. 1,6χ.) δὸ {παῖ τ}}18 
ΤΩΔΥ ῬΟΒΒΙΌΪΥ Ὀ6 ἃ [,Δ{Ππἰβιη. 
. 20. μενοῦνγε, ὦ ἄνθρωπε, σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινό- 
μενος τῷ Θεῶώ; Οπη [Π6 ἴογοβ οἵ ἰμεβε ψογάβ (88 
δηοίαης δηᾶὰ τῃηοάδθγῃ (πη πιθηϊδίογβ ΔῈ δί ἰβϑι16. 
ΤΗδ [ογλοῦ (ὨϊηκΚ (Πδί {ἰπ6 Δροβίίβ ρυσροβοὶν γοίυγη 5 
ὯΟ ΔΏΒΨΟΕΓ ἴο {Π6 ἀρονβε οβ]εοίίοη, 1 ογάθγ ἴο βῆον, 
ἰ(ἢδι ἰο οὐ «δἰοῃα ἃ Κποόονῃ [18 ἀἰβρεηϑβαιοηϑ, δηά 
ἢἰ5 Ἰυάραθηῖβ8. ““ Εογ {Π18 ῬΌΓΡΟΒΘ (54 γ8 ΓΤ ΠΘΟρΠ}].) 

ἥἶῖν»α»..... ΞΘ ΩΝ μ- τ παταδπαππαι 'παασσσαηδθύδενιν. ἀπ. αὐππσαὶ ἐἱ πππασσσπαᾷπ. Ὁ "Ἢ 
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{η6 Αροϑεῖα Ὀγίηρο ἱοροίμεν Δ ΒΠ σι 168, πα ΠπγΠ 1865 
ΠΟ 8οϊυζίοηδβ, ἴῃ ογάδγ ἴο ἴθι ἴῃ {πΠ6 ἀϊδβρυϊαπί, ἀπά 
οομηρθοὶ [πὶ ἰο δεηον δάσο {Ππἰ 41} {π686 {ΠῚ 05 ἃΓ6 
ἸΠΘΟΠΙΡΓΕΠΘΏΒΙ016 ἴΟ ἤδη. Τδυ5, ἰπ (Π6 ρῥγϑβϑθηΐ 
Ῥαββϑᾶρθ, (6 Αροβίῖϊα ἀοεββ ποῖ δίβνογ {16 ΟὈ] οί] ΟῊ, 
υὰῦ Πα Ραϊδ (ο 58]]δῆσθ 6 οδ]ϑοίον.᾿ ΓΓΠῚΒ ν] ον 
ΤΏΔΥ, ἴη ἃ σογίδί ἢ 56η86, 6 Δαἀπη! θα : γεῖ (Π8 ΓΟΙΏΔΓΚ 
οὔ ΟΠ γγβοϑβῖ. 15, 1 {πΠ|ΠΚ, πιοῦα ἀρροβίίθ ; πδπιεῖν, (πδὲ 
“16 Αροβεί6 ἐϊδϑάδίηβ ἴο ρίνα 6 δῆϑνογ ἴο (πὸ οὉ- 
δοιίοη, ποῖ θθσδι86 11 ̓ γ885 τη ροββί016, θὰ. Ὀαοδυβα (6 
οὈ]δοίου ψὰ8 ὁπ6 ποῖ ἤξϊ ἰο ὃ6 ρῥγοροβρά ;" διὰ ἢθ 
1} ϑέγαῖ65 [8 ο456 ΒΥ Ορβοσγνίηρ, (δ Πυπηδη (Θ8 ΟΠ 6 ΓΒ 
Ὧἀο ποὺ οἤοοβα ἰο ἀῆϑίψεῦ 41} {π6 1ῃτογγοραίογθβ οὗ 
{Π 61: αΙ5010168. β 
ΤΙ πηοάθγῃ (ομητηθηίδίογθ γεραγὰ {η6 ψογάβ οὗ 

[Π6 Αροβι]α 885 8ὴ 88. 6 Γ ἱψνο-οἰά : 181, φοπογαίίῳ, 
νϑγ. 20 ὅς 21.; “Ὀγ βῃονίηρ (ϑάγ8 Εοδβθηιῃ.) {Πᾶὶ 1 
18 Ποῖ [ὉΓ ΠΏΘ ἰο οσϑῆνξβθ [2.6 ΤηΘΆΒ.Γ68, ΟΓ 64} 1ῃ 
γιαβίίοη {Π6 νν}}}, οὗ οὐ: Φαϊγ, Ξρεοϊαίέψ, 1. 6. δυ- 
ΔΌΪΥ ἴο {Π6 ρσγϑβϑηΐ οδ86 οὗ (ῃ6 765, νϑὺ. 92, “" ὮῪ 
Βῃον!ηρ (ϑᾶγ5 Ποβθηπ.) {πὲ ὄνθὴ δἰἰονίης ἰμθῖη 
80 ἰο ἐἶο, γεῖ Οοὐ ἀοεβ ποΐ δοὶ ἔγομῃ σᾶρσιςθ, δπὰ 
δραϊηϑί 115}}} τράβοῃ, θυΐ τηοϑὲ ψ 156 }ν, δηά ἴῃ δοςογά- 
8η66 ΨΙ) [18 ρ]ογίοιιβ δἰἰγ ἴθ8, νοῦ. 92. ὃ. 20." 
ϑοῃοθίίβοθη {Π8 ρὈδΓΑρΡγΑ868 (Π8 ΤΟΡΙΥ : ““ Νὸ οὔθ 
οὐρῇς ἴο ρῥγοςθβα ἰο {Π|| διιάδοιυ οἵ ὑηρίηρ Οοα 
ἰο δοσοιῃΐ [ὉΓ Βανίηρ' ἄοηθ ΔΠΥῪ {{Π|ΠΠ0|, ΟΓΥ ἔογροτα 10 
ἀο 1. ὸγ Οοά ᾿)88 8ῃ Δ 8ο ε6 τσὶ ονοῦ [18 οὐ θᾶ- 
ἴΓ68, 88 (Π6 ροίίθν οὐϑὺ ἢΐ8 οἷδγ." ὅὍ645018, ἴοο, 

ἘΞ Ηδ (δὴ ἰβῖκοα ὀοοδβίοῃ ἴο ἱπου]οαίθ {πὸ ὉΠ ον Ἰησ' Ἰτηροτιαηὶ ὁὉ- 
ϑογνδίίοηϑ. ““Ομπηηϊᾶ νϑΓῸ ἤδεο 1πἴε]ΠΠσεηάα δι ΟΠ εἰδ οἰδεέϊοῃθ 8ἰν- 
ξυίαγμηι μογβϑοπαγμηι, 56} ἱπίεστατια παίϊοημ), αὐεθ Εἰουτηεία τ) 
Ἰ εοιουϊθυ5 ἰΐογυγα ᾿ἰογυσηαιο ἐϑὶ ΩΡ  ἶλ, 6 ν8ο} }]}οηῖ8. Αἄἀθο- 
4116 ἴῃ γοϊεβίαίε οἱ ροϑίαην υἱΐᾳι6 ἔυ}, μαι Πϑι]οηθ) ἱῃ Ρορὰ- 
Ἰυτὰ βυιπ) εἰΐσεγα, δὶς ἰϑηλθη, υἱ 4}118 να Πευπὶ αυφνθῃαϊ εἴ ἱπνθηὶ- 
δηαϊ πυπαυδη) ἀδποραίΐα ἔιιογιτ. ΤῸ νυ} ον πλᾶγ ὃς ϑιυι]οϊ θα ι}ν6 
[0]] ον Γδιη41 Κ8 οὗ Μῖν. 51]λ4θ. “Ἅ ἀοά [δά δὴ υπάουδίοά χἰμιΐ ἰὸ 
Ῥυπδῃ ἴη6 δεννβ, ἃ8. ἃ πηι, ἴὸ τυ ραῖ οχίθηι ἣθ ἱπουρης δῖ, [ῸΓ 
πεῖν νι} σου ἰπιιληοα ἰὼ ἃ βιαϊα οὗ σοθεοη ἀραϊηδῖ ᾿. Ηὸ 
Ἦδὰ ἃ γἱρῖνι ἴο Ὀΐληνα πὰ ἴο μι ηἾ5}}) {ποιη, 88. ἢ6 ἀἰὰ ῬΆΣΔΟΝ, ἔων 
νοῖηᾳ ἴῃ τἰῃδἱ δἰαῖς οὗ δ ιδηκιοη ἤοπι Ηἶπι, νυ ϊολ μδἃ ὕδο Κηον- 

Θ9θκΑ ὁ : 
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οἴἶἵετβ (ἢ6 0] οσηρ Ἔχοο!]οπί ΡΑΓΆΡὮΓΆΒ6. .«Θυο 
ἰΔηάθπι }ιΓ6 δι άθβ οαπὰ 60 4881 δχροβίυϊαγε οἵ 
δἰίογοαγι ῷ Ογοδίυγα σὔπὶ ογοδίογα ἢ-- 68 Πα 8Π|ὶ 
ἰαπγχογὲ 86 βῖη8 10.818 σδι1818 ἃρὶὶ 1ά αιυοά βαρ η(18- 
81Π|0 ὨΠ]Π6 Ῥ͵ΓΟΓΒΕ18 6586 Πα ΡΏ.ΠΙ, 4188 σ811888 Ὁ] 
Ποπῖο ρᾶγὺὰπιὶ ρϑγβρίοαχ πο τὸ σορπῃονογιῖ, ΘΠ), 
υἱ 1η]υ ϑζιιπ), ΓΟρΡΓΘ 6 ΠάΘ6ΓΘ, 6ϑὲ βυπιη)8 (Θπ] [8118 οἵ 
διγορϑης." 
Τῆι 1 ἢ] ΑΙ ΠΥ ἀρροαγβ, [ἢ (ἢ 6 ἀΙβδγοησο Ὀσίνθοθη 

{π6 δηοσίϊθηΐ δηΐ τηοάθγη (ὐοιητησπίδίοῦβ 15 ἤ6 ΓΘ γαῖθοῦ 
ἴῃ τοοῦ 5 (ὨΔη ἐλίηρθ8. ὮΪ5 ρᾶββαρ τοα8 γϑαξίῳ απ 
αηϑιῦον ἴο {π6 ἀρονϑ οὐ]εοϊίοη, ἀπ 41} (ἢ6 δῆβννογ οὗ 
νοῦ, ἢ (6 ἡδίυγα οὗ (Πίηρδβ, 10 18 σαρδῦϊθ : δῃὰ 
(Π8ὲ 88 41} {Π6 }υϑε:ςαιίοη οἵ (ὐοά᾽ 5 σοηάᾳοί, ἴῃ {86 
σ486 οἴ Ρἢδγδοῖ, (δι {Π6 ψ6ν5 σουϊά τοαυϊγθ. Εὸγ, 
845 ᾿γεί8. Ψ6]1 γϑιηγκβ, “" ροβίφιδπι ἀθιηοηβίγαί 
6β8ί, [ει 118 6ρ|896, ἀδθιηοηβίγαί ΠΊ οἴ181| Θϑὲ ΟΠ] ]- 
θυ8 αυἱ Μοϑβὶ ογοάσηΐ, ουπὶ σοην η] Θη 6Γ δβιι86 7ι.3{1- 
ε|8 ερ886." Απὰ [ἴ ἈρρθδΓβ ἴγοιη βενεῦγᾺ} ἘΔΌΡΙΠ1ΟΔ] 
Ρᾶβϑβαᾶρεθ οἱΐοα Ὀγ δοἢοκσίίρ', [πδ΄ δ οἢ (ΘΠΊΘΓΙῪ Ψν88 
αἰβοϊδιιηθα ὈΥ 4}} ρίουϑ εν: ΨΏθησΘ 8ΓΟ56 ἃ ρΓῸ- 
νογῦ14] τηᾶχὶ πι, ““ βο ποῖ τῇοτγα σγὶρῃίζθουβϑ τῃδπ τὴ 
Ογραίογ," Ὑεῖϑ. δρΡΕΥ τοίογθ ἰο ϑδρ. 1, 7., δπά 
“ΨΦοβορΒ. Β6]]. 8, 8, 8. 

Βαΐξ, ἴο σοηβίάἀογ [Π6 ΡῬὨΓΔΒΘΟΙΟΡῪ οὗ {18 ΔΏΒΨΟΓ. 
Το μενοῦνγε ὯΔ8 ἴῃς ίοτος οὗ ἃ βίγρηρ πορϑίϊνα οὔ 
ΔΏΥ [δίηρ, Δηἃ 8η δἰθγιηδίίοη οὗ {Π|Π6 ΠΟΠΕΓΆΓΥ ; 88 ἰῃ 
1λιΚα 10. 48.; δῃὰ τδὺ ὕ6 γσϑηάογοά ““ Νδν δι." 
ΤῸ 18 Ὥδνογ 864 Ὀγ {Π6 (Ἰαββίσαὶ ψυ σι γβ, οχοθρί ἴῃ 
1ἢὴ6 πηι44]6 οὗ 84 βοπίθησοθ, οὐ δἱ ἰϑαβί δίϊοι 118 σοῃ- 
τηοησοπγοηῖ. ΑἩ [ηβΐδηςθ, 1πΠἀ666,, οἵ μενοῦν σοιηΠπη6 η6- 
Ἰηρ᾽ 8 ϑ6Ὠζ6ῃς68 18 οἰίεἀ ἔτοπι Ατιβιορῇδηε8: 1 [86 γε 
ΔΙίουβ (ἢ6 οᾶ86. 70 ἔγαςο [ἢ6 γαέϊο ἑαϊοπιαἐῖς νουϊὰ 

ἱηὶν δηὰ νο]α πα  γ Ὀτγουριϊ οα ὉΥ (πεῖς ον ἀϊδοδεάιϊεηοε, ΌΥ͂ 
[εἰν πορίςοςϊ οὗ ἢ ιἰβ 'νδγῃηρ5, δηὰ τΠεἷγ ἀθυδὸ οὗ [8 ἔογυδδγδποα. 
ὕναεςσ {ἤεβ86 οἰγοιυτηβίδῃοεθ, ἢὮ6 Πα 848 ργεδλῖ ἃ τἱσῆϊ ἴο ἀεϊογιίης 
᾿Ποίπεσ 8 ἡδίοηδὶ ργίν!!ορο8 δου] Ὀ6 σοηΐεγγεαὰ οὐ {πε (αΘ(}68, 
ὋΓ οοηίϊηυοὰ ἩΣ( ἀπε Φενν8, 85 86 ροίίον Ὧ85 ἴὺ ἀδοϊάα οὐ ἴπ6 υ86 
δηά δἀαδρίδίίοη οὗ ἀϊδεγεηι ρῥίεσεβ οὗἉ οἶδ, ἀρρτσοργίαι(ῃρ: δοῦηε ἴο 
ἐθρε Ῥυγροδεθ, οΟἴδιοσϑ ἴο ἰηΐεγίοσ, δοοοσγαϊῃρ ἴο ἢἷ5 ἔγες οὐοῖσε δπὰ 
μαάφηιεηί." 
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ΟΑΓΙΥ Τη6 ίοο ἔτ. διυβῆσα ἢ ἴο οὔβοῦνοα, {πὶ [ἢ 15 
Ροβϑί!οη οἵ {π6 ρϑγί!ςϊθ δάμη γα ν ΘΧΌΓΘΒ568 {Π8 
ΘΔρΡΟΓΏΘ655 οἵ ἴῃ6. Αροβί[6 ἴο σϑργοραΐβ 80 ᾿ππρίουβ ἃ 
ΡΠ ΠοΙρΙίθ. Απὰ ἴῃ {6 8816 ΠηΔΏΠΘΓ 118 ΡΟΒΙ]ΟΏ 
ΤΏΔΥ ὃ δοσοιπηίθα ἴοΣ 1π ἴἢ6 αδονβα οἰϊθα ραββϑᾶρα οὗ 
ΟΝ ΠῸΓ 1 οδηηοί δββθηΐ ἴο δο θη Γ (Πδΐ {Π6 
Ῥδγίιοθ 18 ἰἰθγα οἱΐοϑα. Ναίίῃογ οἂῃ 1 δρτθθ ψ ἢ 
[ἢο86 ΠΟ σοῃϑβίαδγ ἄνθρωπε ἴῃ {πΠ81 ἸρΏϊ, ν]Ζ. οὉΓ συ. 
Τοϊβ νοσαίϊνα 86 οὗ ἄνθρωπε, ἤοπιο, Δ ἃ πιαῃ ΑἸ ΑΥ8 
ἸῺΡἢ168 οοηϊοῃρί ; δηὰ ἡκὲ ἼΠ6ΓΘ 18 ΡΪΔΙΪΥ δὴ δηῖ1- 
{π6818 ψ Θεῴ. Τῇ δῃοϊθηΐ (ὐοιητηδηΐδίοῦβ 8ΓΘ 
{Πογοίογο σιρῆῦ [ἢ βυρροβίηρ [δὲ ἔοτα 18 ἤθσα ἃ 
τοίογθηςα ἴο ἰπαΐ ΣΦ α ἐπβ ὅν γα! Πν, δηά, 48 10 ΟΓΘ, 
ΠΟΙ Πρη688 οὗ γδῃ, ΜΏΪΟἢ ὑπῆϊ5 Ὠϊπὶ ῸΓ οοπιργο- 
λεπάϊηρ Ὠϊ8 ΟΥθδίογ᾽ 8 γδαϑοηϑ, θνθῇ ψογ Ηθδ ἴο σοη- 
ἀδβοθηά ἴο βίδία {πθη.Ἐ 

20. σὺ τίς εἶ. ΟἸὨἸγγυβοϑβϑίοτῃ ψ6}} γϑιηγκβ οἡ (ἢ6 
ἔογοβ οὗ {Π18 δχργθββίοῃ, ἃ8 βιισρϑϑβϑίιηρ (6 οὐδαμινέσ- 
τερον οὗ τηῆδῃ. Απηά Οὐ,οί. ΓΕοΐδιβ ἔῸΓ 51:1} Γ 86 ῃ{1- 
τηθηΐβ ἴο ἤδη. 4, 82. Φοῦ 9,12, 18 ὅς 16. 84,, 81 ----86. 
“ἔνρη πυμηδῃ τπηλϑίθιβ (σοη η1168 ἢ6) 8ΓΘ 866ι5- 

᾿ἰοιηθα (ο ΒΔΥ ἴο ἃ δονδηΐί, “ ΒΟρΌΠΘ, ΔΗΒΌΘΓΟΓ.᾽»ἢ 
ἼΠ]Ι6 ἀντὶ ἸΏΔΥ 4180 βρη υἱοϊδοὶπι (Δ8 Ἦδὰ5 66 
Ιθαγηθαϊυ βδονψηῃ Ὁγ 1)6 16), δηα {πυδὰῖῃ6 ψογὰ 
Ψ1] τηνοῖνα ἐπ6 ποίΐοη οὗ ἀϊδρυίδίοη, «ἰἱξργοδίίοῃ, 
ζς. Μδϑηγν γϑοθηΐ (τ ἰς8, ἤν νοσ, ἰγοαΐ (ἢ 6 ργαρο- 
Β:[1Ἰ00 48 τοἀυηάδηΐ : θυϊ (18 15 ἃ ΨΟΥΒ6 ΘΧΙΓΘΠῚΘ 
(δὴ (δὶ οὗ ἴοο τηυοῇ »γεδδὶη δ᾽ ΟἹ 118 5686; 88 18 
ἄοπα ὈΥ (6 οἷά (ὐοτημπηοηίδίοῦϑ. 

20. μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι, ὅζο., ν δῖ, 5}4}} 
(οῦ τηᾶυ, οὐ οὐρῇ) ἐπ6 ἐπίηρ ἐογπηθά, ζο. 866 18.᾽ 
20, δθ6. 45,9. Πλάσμα ἴ5, ὈΥ (6 Οετῖς5, [πουρῃς 
Δ ἰποϊαρδηΐ ἰθΓΠ]. ἵει 11 18 80 υβ6α Ὀγ ΑΥΣΙΒίορἢ. 

Ἐ ΤῊ δ δ6η86 ἤ εἴ8. ἢ88 1Πυδίταίεα ἔγουγα β8ενογαὶ ΟἸδϑϑὶ αὶ ρΆ58ΑΡ6Β ς 
88, ἴο Ὁ ἰηβίδησε, Ατἰϑιορἢι. Αν. 587. ἄγε δὴ φησίν, ἄνδρες ἀμαυρόβιοι, 
φύλλων γενεᾷ προσόμοιοι, ὀλιγοδρανέες, πλάσματα πηλοῦ, σκιοείδεα 
φῦλ᾽, ἀμεμηνὰ, ἀπτῆγες, ἐφημέριοι, ταλαοὶ βροτοὶ, ἀνέρες εἰκελός- 
γειροι. 
Η ΤὨυΒ τῃ6 Αροβῖῖο ἰοὸ Τιϊ. ᾧ, 9., δΔηγοην ἴπ6 ροοά 408} 1{1ε8 οὗ ἃ 

βεγνδῃῖ, γβοκοῃβ (δῖ οὗ “ ηοἵ δηβυνευϊηρ Δρ81η," μὴ ἀντιλέγοντος, ὮΥ͂ 
ὙὨΐοΙ ἰογ ΟἸγγβοβίοῃ ἤογα οχρ αΐῃδ ἴἢ6 ἀντγιποκρινόμενος. 
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Αν. 587. (ϑρεακίηρ οὔ 6) πλάσματα πηλοῦ. Αη- 
{Ππ|᾿ 0}, 1, 81, 2. ἐκ πηλοῦ γέγονας, τί ᾧρονεῖς μέγα ; τοῦτο 
μὲν οὕτως εἶπ᾽ ἂν τις κοσμῶν πλάσματι σεμνοτέρω. 1.1- 
δὴ Ργοπὶ. 1. μηδ᾽ ἐκ πηλοῦ πλάττετε, ἀλλὰ χρυσᾷ 
ὑμῖν τοῖς πολλοῖς τὰ κλάσματα. ΡΙυϊ. 9, 106 Ε. ὡς 
γὰρ ἐκ τοῦ αὐτοῦ πηλοῦ δύναταί τις πλάττων ϑώα συγχεῖν, 
καὶ πάλιν πλάττειν καὶ συγχεῖν, καὶ οὕτω ἕν παρ᾽ ἔν ποιεῖν 
ἀδιαλείπτως, οὕτω, ς. 10 (ἢ6 αἀῦονθ Ρ48354ρ685, εἰϊοἀ 
Ὀγ Νλεῖδ., 1 δαα ἃ νογΥ βία Οὴ6 ἴτοπι [ιυςίΔη 1, 
181. “41|. Ηεπιβί, τὸ μὲν γὰρ τοιοῦτο, καὶ τὰ παιδάρια 
τὰ παρ᾽ ἡμῖν, τὰ πλάττειν ἐπιστάμενα πηλὸν, ἢ κηρὸν 
ὅταν λάβῃ, ῥαδίως ἐκ τοῦ αὐτοῦ πολλάκις ὄγκου μετασχη- 
ματίϑει πολλὰς εἰδεῶν φύσεις. Τἤι51η Ρ]αίο 46 1ϊ6- 
Ρὰ}». [.. ἃ. (ὐοά [5 ς4||6α ὁ πλάσσων." 

21. ἣ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ. ΗδρΓΘ 
δραΐϊη 6 λνο ἢ οὐκ ἴον σπῆοη ὃ Τοῦ πηλοῦ 5 ΗΥ͂ 
ϑοπηθ (οπηπιοηίδῖοῦα Ἰοηθ ἃ ψ ἢ ὁ κεραμεὺς. Βυὲ το 
{15 11 19 οὐδ] εοῖοα ὈΥ οἵποτβ {παῖ ἐμ, {[πΠ6 ποτὰ ν}}} 
Ὀ6 τεαἀάυπήάδης. [{ 158 πιο α ἴο ἴῃΠ6 ΡΓροΒθ, ΠΟΨΘΥΘΓ, 
10 540 {π4| {Π8 {πότ ψοι ἃ ἤανο ὑὕθθὴ ἢο δγίϊο]θ. 
ΤΊΙ6 ννογὰβ ἄγ Ψ6]} γοπαθγοα ἴῃ οὖγ (οπηιποη Ὗογ- 
80η, “ Ηδβ ποῖ ἴΠ6 ρΡοίζογ ῬΌΨΟΓ ονϑῦ {Π|6 οἷαν ;" 
δχοθρί {πᾶΐ {ΠῸ γί οα 48 ἤθγ 1Π6 ἴοτγοα οὗ {πῃ ῥγο- 
ΠΟΙ Ροβδοβϑίνθ, “ Λὲς οἷδν 9 ΤΠ Ϊ8 86η86 οὔ {Π6 ρ- 
Πἰἶνο ἴον ἐξουσία 18 τά 1 δογρίιτθ. 1 Κηον οὗ 
ΠῸ ΟἾΠΘΓ χη} ]68 {ἢ8η Μαῖίί, 10, 1. ἔδωκεν αὐτοῖς 
ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων" Δηῃὰ {8η. 17,9. ἔδωκας 
αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκὸς. Ιη 1Π6 (455168] νΓΙΠΘΓΒ 
10 185 ΘΧΟΘθαρῚΥ τᾶγθ. Τῇῆθ ἰο!]ονίην 15. (6. οη] 
ΘΧΘΙΏΡΪΘ 1 οδη γοοοϊ]θοῖ, ῬἘπυογά. ὅ, ὅ0. κατὰ τὴν 
οὐκ ἐξουσίαν τῆς ἀγωνίσεως. 

Πῆλος πτι8ὲ Πογα ππϑδη οἷσψ ; τπουρὰ ᾿ς οἴϊδη 9]ρ- 
ὨΪΠ65 πιμά. “ΒΘ ψογὰ τηᾶὺ θὲ ἀδγῖνοα ἔγομη πάλλω 
ἴο δέἐγ, ττογ ἀρ. Φύραμα (ἴτοιῃη φυράω, ἴο Κηρδα) 
ΡΙΌΡΘΟΓΪΙΥ 5ἰση!ῆθβ ΠΥ δυθβίδησα ψογκεα οὐ Κηεδάθα 

ἘΠῚ νου ά οὔδεγνο, {παἴ ἰῃ [ἢ δῦονα ΟἸαβοίοδὶ ρϑβϑαβθθ ἔἤθγο ἰδ 
Ρἰαΐϊηγ δὴ Δ) } βἱοη τὸ ἢ πηγίπο8 οὗ Ῥγογηδίμευβ ἐογγυΐηρ ἰμῃ6 βθγαι 
πιϑῃ Δ ψοπιδῇ οὗὨ οἶδ, νοῦ ννδ8, Ὧ0 ὁουδῖ, ἀεχὶνοά ἔγοπι ἴδ6 
Μοραῖὶς δοςουηῖ οὗ ἴῃς ογεαιίοὴ οὗ ἴὔϑω, ἴο ψο δι, Ῥϑμϊ ἢθεθ 
ἀουθι1658 [5 ἃ σοίδγσεθοθ, 866 (6. 2, 7. 
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ὉΡ : Ρὰὲ 1ὁ ψγὰ8. ἘΈΠΕΙΗΙΥ ΔΡΡΙοἃ ἰο {μαἰ οὗὨ ἀοιρὰ ; 
881η 1 (ογ. ὅ, 6. : (πουσῇ ατοῖ. ργοάμοθβ Δ Θχϑη}ρ]6 
οὗ 11 ἔγοιῃ {πΠ6 ϑοροη 1ἢ ἃ ῬΕΓΥ͂ 5118 86η86 ἴο {Π6 
ΟΠ6 ἤδγθ πηϑρᾶηΐ, φύραμα κονίας καὶ βολβίτου, 1. 6. 
ηιογέαγ. Ἐ 

Α8 ἴο {ἢε δοημέϊπιοηξ, 1 18 Ῥ] ΔΙ ΠΥ ἐουπάρα οἡ {Πι8ὲ 
οἵ [5. 45, 9. ““Ὑοο υπίο πΐα ἐῃαΐ 8ἰτίνοι ἢ στ ἢ15 
Μακογ : ἰοῦ {πΠ6 ροίβῃογα 5ιεϊνα ψ ἢ 1Π6 ῬΟΙΒΠΘΓΑΒ ΟΥ̓ 
1Π6 Θαγἢ : 504}} [ἢ6 οἷδΥ 58Υ [ο μϊπὶ {πὲ (Ἀβῃϊοηθίῃ 
1, αι τπιακαϑὲ μοι οὐ {ἢν ψόογκ, Ηδ ἤδίἢ Ὧο 
Πδη 45." δ «80 ϑδρ. 15, 7. “Εογ 1Π6 ροϊίοσ, ἰθιη- 
ῥογίπε 80[Ὁ οι ἢ, (Ἀ8Π] ΟΠ ἢ Ἔν ΘΓῪ ἀέμ ἢ ψ ἢ τ Γἢ 
ΔΌΟΌΣ [ὉΓ ΟἿΓ 5θῦνίςθ; γϑα, οὗ {6 88π|6 οἶδυ' 8 
τηακοίῃ θοΐῃ {ἢ νϑβ886}19 {δύ βϑῦνθ [ὉΓ οἰθδῆ 1868, 
δηα ΠΠΚαιν186 450 βιιο ἢ 88 β6ῦνα ἰο [ἢ6 σΟΠΊΓΑΓΥ : Ρὰζ 
νΠδΐ 15 1ῃ6 86 οὗ οἰ γ βογὶ {Π6 ροίίοσγ ἢ: Π]86}} 15 
{η6 Ἰυᾶσα.᾽ 

Ἴδα σκεῦος 185 ἃ σΘΏΘΓΑΙ 6 ΓΠ), Δη ἃ ΔΡΡ0Ι165 ἴο ν6886]8 

ἘΞ ΤΩ {ἢ ΝΕΓΥ 88ῖη6 86 η86 ἤεα ἰηἰοηάοα Ὀγ ἴπ6 Αροϑίϊθ, δπὰ σι ἢ 
ἃ Τείεγεποο ἴο ἴΐ6 δϑιηο 8100)6οἴ, [( ἰδ [Ὠουρηῖ ὈΥ Οάγμζον ἴο Ὀ6 υϑοᾶ 
Ὀγ ῬΠΠΟ Φυάώυβ 148 Ε. Τὸ τοίνυν φύραμα κυρίως, εἰ χρὴ τἀληθὲς 
λέγειν, ἡμεῖς ἐσμὲν αὐτοὶ, συμπεφορημένων καὶ συγκεκριμένων 
πλείστων οὑσιῶν, ἵνα ἀποτελεσθῶμε». Ψυχρὸν γὰρ θερμῷ, καὶ 
ξηρὸν ὑγρῷ δυνάμεις ἐναντίας μίξας καὶ ἀνακερασάμενος ὁ Φωοπλάσ- 
τής, ἔν ἐκ πασῶν ἕκαστον ἡμῶν ἀπειργάσατο συμφόρημα, ἀφ᾽ οὗ καὶ 
φύραμα εἴηται τούτον σοῦ συμφορήματος, ὃ ψνχὴ καὶ σῶμα δύο τὰ 
ἀνωτάτω τμήματα κἐκλήρωται, ὧν τὰς ἀπαρχὰς ἀνιερώτεον. ὙεῖΪ 
μιδῖ ἀουδὶ Ῥνῃεῖ ΠῈῚ φύραμα Ὀ6 Ὠεγο τ ἐγ τεηάογειὶ παῖδα. 1 
ΤΑΙ ΠΕΓ 566 Π18 ἴο Π6Δῃ ΠΙΌΡΕΕΪΥ ἃ τϊχίηρ, ἰἱπ δ] ϑΐοη ἴο ἴῃ6 πηϊχοά 
πδίαγο οὗ ἤδη, οοῃροιηαεοὰ οὗ Ὀοὰγ δηα 8ρϊγῖ. ΤὨΪ8 δ6ῆ86 19 ἴοο 
1||6 αἰἰϊεηάθα ἴο ἴῃ φυράω πὰ ᾿ἴ5 οοιῃηροιϊηά5, δῃὰ {8 ἢ86 Οὐοδ- 
δἰομεὰ ἱμηυτσηςγαῦϊα Ὀἰιηάοτθ οὗἁἨ ἐξόγατγὶδ, Δηα τη θ᾽ ηἰοΓργείδιουβ οὗ 
Οὐ ες. 

ΤΙιδ ἰη ΖΕ βοὮγ]. Ῥεγθ. ὅ4, δπὰ πῃ Ευτὶρ. διεβθ. ὅ8. ἔὺγ σύρδην, 
{1Π|| Ὀεβῖ οὐἰτἰοβ γε φύρδην. ΨΥ Ὠΐοἢ ἰδ ἀχρίαἰ πο ὈγῪ Ἡδδγοῖ. ἀναμέξ. 
Ηδησοα ἡδὺ ὃ6 υηἀετγβίοοά [6 ρυΖΖἰϊηρ;, διά, 85 Βρ. ΒΙοτ 6] 4 τ ηἰκ5, 
σογγυρί ἐχργοδοίοῃ οὗ ϑοῆγυ)}, Ρεῖβ. 923. φύστις, ΜΝ ὨΣΟὮ ἸΏΔΥῪ 6 ΓΟΠ- 
ἀεγεὰ ὃγ οαὖ οἷά Εηρ] 8}, ἃ τηΐχϑῃ, ΟΣ τιϊχιγοπθαχῖγ. [{ [δ φιαςὶ φύρ- 
στις, Δηὰ {ππ6 86,30]. ΣΕΥ Ἔχ ρ]δῖηθ ἢ ὉῪ πεφυρμένη, Ὀμῖ 1 σαηποῖ 
(δίηκκ, ἢ τῆς ἰεραγημθα Ἑαϊίοῦβ, ὑπαὶ ἢ6 γεδὰ φύρσις. Τμαῖ 18 σμεέέἑπᾳ 
ἴη6 Κηοῖ, Τίια οοσηοη γακάϊηρ; 18 σοηβτιηθα ὃγ ἴΠ6 Εἴγπ). Μαρ. 
φύστα’ τὰ ἀναπεφυρμένα μέλιτι ἃ λευρὰ., Απά Αἰπεοη. 114 ΒΕ. παρ᾽ 
᾿Αθήναιοις κάλουσι φύστην τὴν μὴ ἅγαν τετριμμένην. 50 ὍὙ6 βρεδλίς 
οὗ πιϊχοα Ὀγολά, δηὰ δεοοπάς. 
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οὗ ΘνΤΥ ϑοτῖ. Τῇ εἰς τιμὴν δηά εἰς ἀτιμίαν ἅτε ἴο Β6 
ἴδκθη 1 ἃ σοϊηρᾶγαίϊνα 86η86, ;. 6. ““[ῸΓ ΠΟΥ δοποιτ- 
αὐΐο οἵ ἰθ5ς ἐοπομγαδίε υ.565. ““ ΤἬυΒ (οὔδογνθϑ 
τοί.) 10 15 τηδδηΐ ἴο θ6 δϑβογίϑα, (Πδἰ (ἢ6 ροϊίογ Ἵοδη 
ψΟΙΚ ὺρ [158 ΟἰδῪ ἰηῖο ἂπῪ βογί οὐ ν65868 ἢ6 ρ] 6 8568 : 
ΠΑΥ͂, ΔΕΣ πανιηρ τηΔ46 {Π6π|, ἢ6 τηδῪ ὑππΊαΐο {{|6Π], 
σοηνογίίηρ, {Π|6πὶ ἔγοπι {Π|6 τοσο Ὠοποῦγαῦ]α ἴο (ἢ 6 
1688 Ποπουγαῦ δ μι ΓρΟΒβ68 ; ἰοῦ ἰηβϑίδηςο, ἔγοπι θδίηρ; 
ΟΥ αἀτιηκίηρ, ν6586]8 ἴὸ ομδιῃθοῖ-Ροίβ,᾽ ψ σῇ [Ιαϑῖ 
(ΗΠ Πᾶν δηὰ ΒθΖὰ οὔβογνθ) ᾶνα, ἴῃ Ηδρθθγον, {Π 61 
Ὠδίηθ ἴῃ δἰ υϑίοη ἴἰο 118. [{ 18 γθιηαγκοα ὈΥ ατο- 
(108, τηαὶ ψ δὶ 18 ἤθΓα {ἢ6 εἰς τιμὴν σκεῦος, 18, 1ῃ {6 
Ρᾶβϑαψα οὗ δάρ. 1ὅ., ἴπΠ6 καθαρών ἔργων δοῦλα σκεύη; 
δηάἀ νι δῖ 18 ἤογα εἰς ἀτιμίαν, 185 ἴπογα τῇ6 ἑνάντια 
σκεύη." Ὑοῖ (45 6 ΓΙ ΘΏΕΪΥ βυρραβί8) (ἢ δὶ {18 5111- 
τὰς, οΥΓ σοπ)ρδιίβοη, οὗ θη δηά οἰδὺ ἀο68 ῃοΐ, ἴῃ 
811 γοϑροοίβ, σογγαβροηά, ἰ5 ρἰδίη ἴγοπι ψ6γ. 18, 6., 
Μ ΘΓ τὶ Ῥγορ οί υ.568 (18 5:0}1ΠΠ{|Ἃ6 οὗ {Π6 ροίίογ 
Δη4 οἷαγ, δῃὰ ᾿ηηγράϊαία! Υ δι] οἱ π8 ἰῃἰ Οοά αἰΐαδηι- 
6Γ8 ἢἰ8 ΟὟ σοιῃ56}5 ΜΙ ([Πο088 οὗ τηϑη. 80. αἷξὸ 

1η διγὰοὶ 58,14 ὅς 15., ψν ἤθγα, δίζογ [Π6 58Π|6 51021}}- 
τυάθ, σοῖπα {ῃΠ68 ψογὰ8 ἐπιδοῦναι αὐτοῖς κατὰ τὴν κρίσιν 
αὐτοῦ. Ια {πουρῇῃϊ, ἰΠογοίογθ, 15 ποΐ ἴο 6 ργεββϑά 
Ρουοηά {{}18 β6η56, (ἢ 2 οὐρχῇϊξ ηοΐ ίο δεῖ ἃ5 σθη- 
8018 Δηἀ ) με5 οἵ (ἀο᾿β ἀθδ! ηρϑ δηἃ αἰβρθηβαιοῦϑ: 

Ὁ ὙὙΠ ΟΝ αι (6 18. τν6}] 1]]υϑιγαῖοδ Ὁγ ὕεἰ5. γοῃ Ὠϊοάον. 17, 66, 
τῶν παίδων τις--- βαστάσας τὴν Δαρείον τράπεϑαν ὑπέθηκε τοῖς πο- 
σῖν --- ἤλγηκα ἰδὼν τὸ παρ᾽ ἐκείνῳ μάλιστα τιμώμενον, νῦν ἄτιμον 
γεγονὸς σκεῦος. ΛΔηα κο ΡδίΪο, μ. 890 ἢ. (εἰϊοὰ Ὀγ ΟΔγρΖου,) ο8}}8 
ἀτιμότερα ἴϊιυϑ6 ν6586}8 ἃ πρὸς τὰς ἐν σκότῳ χρείας μᾶλλον ἣ τὰς 
ἐν φωτὶ. 
ἑῆς ναεϑδρα (ἢ.5 δοἴδπδ ἴῃ Ὦγ. Βίαγηευ 8 νεγβίοη : “ δηποί Ϊ 

ἀο αἴϊεν (ἢ πηϑῆηον οὗ [Πΐ8 ρου ΕΓ νυ ἢ Ταβρεοῖ ἴο γου, Ο ἤουπε οὗ 
16γαεὶ ὃ βαϊ (ἢ Φθοὔοναῃ. Βειιουϊά 45 ἔπε οἶαν ἰδ αἵ {Π6 αἷδρυδβαὶ οὗ ἴδ 
Ρο((οσ, 80 8Γ6 γὰὲ δῖ Τὺ αἀἴβροβαὶ, Ὁ υιϑε οὗ [Ξγϑε]. 7. Ῥ βεηβοενεγ 
Ϊ 5}}} δρεαῖκ Ἵοοῃοογηΐηξ ἃ παίΐοη δηά Ἵοοποογηΐηρ ἃ κίηράου, οὔ 
Ῥἰυςκίηρ, ὕρ, οδοιϊηρ ἀοννῃ, δηὰ ἀδβιγογίηρ. " 

Ζ 80 Κορρο, γγῆο οὔβεγνεβ [δῖ ννῈ τηυϑῖ ηοΐ Ρυϑ ἴπ6 σοιημδγῖ- 
δοὴ οὔ τϑθη δηὰ οἶδυ, (πῃ ννῃίοῖν (ΠΓΘ ΔΓῸ ΠΊΔΗΥ μοϊηΐθ οὗ αἰδβεὶ πηῖ- 
Ἰαγὶτγ,} Ὀδγοηα {{||6 βρη! ἡγοηϊ : ““ ἢοη ἀδοοῖα Ὠυτηδηδῖη ἐπ ες} Ἐ}8- 
ἴοην, υὖ οὐαὶ 60 οἸθϑίΐοσο δ00 (ἃ ουιιὃ νοϊυηΐαία ΟὨΊΏΐ8 6}1186 ἴογ- 
ἴσπα υπϊοὰ μαμάοῖ,) 8|1ογοϑυὶ, οαυδδδ, ΟΌΣ δα ὩΟ0ἢ 8}1ἃ γϑϊΐομπα, οὐ 
εο ερετὶῖ, ᾿πιρυιαδηῖ5 αὐλτ) μῈΓ εδῖ, ΘΧαΌΪΓΕΓΟ, οἱ δὶ ρβῃβθίγαε εδ8 
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88 ἰη Μαίι. 20, 15. “" 3411} ποὲ ἀο νῇδι 1 ν}} νι 
ΤΩ1η6 ΟΜ ἢ.᾿ 

Πγ. Μδοκηῖσῃς 85 (θη ργϑαΐ ὑ81η8 [0 Γθβ66 
(818 ραββᾶρθ γοῦν ΔΠΥ ΔρΡΡ]οδίϊοη ἰο ᾿ηἀἰνίἀυ418 ; ἢ 6 
σοηοί 468 (ηἀ 4}1 406 δῃα ἱπηρᾶγία] ἰη4 Ὁ ΓΟΓΒ Ὦᾶν6 
σΟΠΊΒ ἴο {Π6 88Π16 σοῃο 8106) {[Π|ὰϊ 1{ 18 [ῃ6 ΡΟΥΘΓ 
Δη4 βονογοίσηίυ οἵ Οοα ἴῃ ἰἢα ἐϊϑροϑαὶ οἵ παξίοηδ 
οηἷΐν {παῖ 18 ἤθγθ ἀδθϑογι θά Ὀγ {Π6 ἥριωγα οὔ Πα ροῖ- 
ἴθγ ; δηά σοπβοαυθηῖίυ, ἰἢδῖ ποι Πίηρ᾽ 15 8814 οὗ Οοἀ 8 
σγθαίηρ ηἀἰν!.4|8, Βοπ16 ἴο 6 βαν6α, ἀπά οἰ ποῖ ἴο 
06 ἀδηγηθά, ΠΥ 8 Θχϑγοῖβα οἱ δοβοϊιξα βονδγοίρηΐυ, 
μὴ γένοιτο. 1 που]ὰ δή4, {Ππ| {116 βοορβ οὔ ἐπ6 ψῃοΐβ 
Ρδϑϑᾶρα 18 δΔἀπλ γ ὈΪῪ 1ΠΠπ8ἰγαϊοά Ὀγ ΟΠ γγβοβί. δηὰ (8 
Οτεοῖκ (οιμμμπποπίαδϊοσβΌ ΤΥ οχογί {Ππϑηηβοῖνοβ 886- 
σΘΒ5 ὉΠ ἴῃ ρτγονίηρ [Πδ τη 5 66 ψ}}} 185 οὶ ἤδΓΘ 
τηθδηΐ ἴο δ6 ἰδθὴ ἄναὺ. [) ἴδοι (85 (γυβοβί. ἢδ8 
{γι} Υ οὈβογνθα) ““ {Π6γ6 18 πθαιὶ ἤθγθ, ἃ8 ἴῃ οἵδογ 
8:1} Π{465, ἐο σΑΓΘΙ ΠΥ Ἔχαπηῖηθ ψψνῃδὶ ρᾶιῖβ οὐ [8 
51:46 ἅγο ηἰοηάἀρα το Ὀ6 ΔρρὶΙ6(, Δηα ψῇῃδὶ ποῖ : 
ἔογ 1ἰ βεϊἀοπλ ἤάρρϑηβ {Πδὶ {π6 ψ 1016 8 ἴο "6 ἰδκϑη." 
“ἯΥ  οὐρῇξ (Πδη (σοῃείηπι68 ἢ6) ἴο οἴ οοβο βυςἢ ρᾶγίβ 
88 ὯΓΘ [1356{Ὁ] δη(ἱ δΔρροϑὶί6, δπὰ ἰεΐ δἰοηβ 16 γϑϑί." 
ΓΏ8. σδηοη [16 ΘΧΘΙΏρ 65 ἴτοπὶ βανογαὶ ραβϑᾶρθδ οὗ 
{ῃςε ΟΙΑ Ταβίαιμηθηΐϊ, ἀη ἃ ἀρΡ] 168 16 ργίποῖρ 6 ἰο {Π6 
ΟἿΘ ΠΟΥ ὉΠΩΘΥ ΟὟΣ ΓσΟηβιαογδίίομ,  ἤθγο ἢθ βῆονβ 
{Π6 5016 ροϊηΐ οἵ 5: 1}Π{046 15 ἴο [Π6 Π]πη16 ράβθῖνα 
οὈβάϊδηςα οὗὅὨ {Π6 οἶδ ἴο [ἢ6 ροίζεοι, πο γείθγθηςσθ 
μείηρ δά ἴο σοπάμοξ ; 80 {[Ἰΐ ἴ σδῃ παν ποίην ἴο 
ἀο ψιἢ (Π6 φυρϑάοη οὔ ληε6 ιυἱξΐ. 

ΤΊια ραβϑαᾶρθ 15 {Π8 ργαρῃναβθά ὃν Μσγ. Ταγηοσ. 
“« Αἀιηπηρς ἰδ οὐ (ΔΚ65 {πΠ6 (ἀθῃι1} 65 Ἰηΐο 18 
ςσονρϑηδηῖ, 8Δη4 γο]θοίβ8 (Π6 σγοδίθγ ρᾶγί οἴγουν παίίοῃ, 
435 Π6 ποῖ, ἃ8 (τοαΐογ, [η6 τρῇς ἴἰο ἀρροϊηΐ ἢ18 ογθᾶ- 
ἴυγο5 ἰο Μηδίονον βιἰυδίίοη ἢθ οσἤοοβοβ9 1 ψου]ὰ 
Ταῖῃ δῦ 45Κ, ψνῃδῖ γρὶῦ ἤᾶνα γοι!, 8 ψγοὰΚ δ, ἴο βηά 
ἔλαϊς ἢ} {Π6 ΑἸ Υ ἴογ δχογοϊβίηρ 18 ργογορᾶ- 

ὨΟΩ ροϑεϊῖ. Εππὶ γαργεπεμάεγα, ᾿η}) 51: {|5απθ οἵ ογ 6} 161}8. δ Γ- 
δύιθγα διιάεαι. τὶ ἀευεῖ ογβαΐυσα νἱγίθυ8 ἃ ογεαίΐουε σοηφεβδβὶβ, Ὀ6η6 
εἴ ῥγιάδηϊοῦ ; ΠΟῚ νεσὸ δυδεπάμῃηι εἰ οϑῖ, ἴῃ }1.6 ἴδῃαυδῃ) νΟΟΔΓΘ 
οΥεδίοσοιη ἰρϑΌνη." 
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εἴοηθ. Βαὶ ἱπίο ἴα Ἰοῶρ ἀοείγίηδὶ ἀἰθουδοίοηο οὗ ΤἈδοΐορ απ τὰ- 
δον τπδη Οορπεπέαίοτε ἰὶ 5 ὨΟΪ ΠΥ ἀαἰγ ἴ0 ἐπῖοῦ. ἴ 568}8}}, ἰδεσγο- 
ἔοτο, ἢ ἢν ποίΐος τνβδί τῇδῪ ὃὈ6 οΔἰοἀ φταπιπαΐξίοαὶ ἰηἰεγρτείαϊ! 8. 
ΟΥ̓́(πεδ8 ἴΠ6 πιοδὶ ἰδυουγίιε οἱς ἴοσΣ δοιης {ἰπης ἢβ88 ὕδεη ἴδδι οὗ Ετ- 
τϑοῖ!, Ορυεο. ΡὨΐ οἱ. Ρ. 249, (οΥ ταῖν οὗ ὕβδγρζου, ὈγῚ νοῦ ἴϊ τῦϑ8 
Βγοὶ μγορουπάεά, δΔηᾶ Ἰδαγηθ αν ππα ἱπῃρεηίου οι! δυρρογίοα ἰπ ἰνἷδ 
Βιεοίαγδβ,) Ὠδηγεΐγ, ἴ[πδὶ (6 ἀχρτγεδβείοη 18 ἴο Ὀ6 ὐετγεῖοοῦ δ εἐΣ- 
Ρἱαϊηεὰ ὉΥ ἃ γείεσεμοθ (ὁ ἴ86 δη(μοῖολὶ τοὶ ἐλεεῖ, ἀπά, Ὁγ (δε 
ῥος ορροοίϊέλοπὶε, Ὀε τεπάετεά, “ τΓτεαϊεὰ πῖϊῃ [ἐπ κεἰ πποθο." Απὰ 
εεἷἰο τοοάδ οὗ ἰβιογρεοείκιίοει, ὃγ τονε 88 Βαγείδησδε 
ἱο οἰδεει αν οοἴϊεπεά, 86 χυτὰ ἰ6 γοοοιιδηὰ ἴῃ [ἢ δοῦρε 
οὗ (ΐς νῆοΐϊε οἰδρίετ. Βυὶ ἴδ ενάεηςσε ἴος [ὃς εἰρη ϊβοκίίοι 
“ (τοβιοὰ κί ϊγ ἰδ δοηχενν δι τυεαῖς, τη γε ἶν σεδιίηρ οἡ Ῥαγαϑί. 10, 4. 
σκληρύνειν δύγον. Απιὶ Ζ2οὉ 10, 4. ἀποσκληρύνειν τέκνα, οὗ νοῦ 
ΟΕ (6 ἰαϊδον ἰξ δὶ δὶ} δρρμοαϊίθ. Ὑοεῖ ἰΓ {ΠῚ ὙΕΙῈ ΠΟ ποτέ ἴο ὃ6 
εοπδί ετοὲ (πδη [86 μεπεγαὶ δοορε οὗ (ἰδ οἰδρίον, ἴ δῃουϊὰ ἠοῖ [ιδεἰ- 
ἴαΐε ἴο δορὲ {πὶ ἰπιεγργείδιίοη : δωέ, ἴῃ ἔβοϊ, ἔπ ἐχρμγεββϑίοη (88 
ΚΚορρε οὔϑεγνεβ) ῃἸδ' ἢ [88 γεΐδιεμος ἴο ἴπε σδϑα οὗ ἢ, ἴῃ 
6 παεράϊζίοη οἵ ννῆοδα δίουυ (ἢΐ8 τόσγ ποτὰ οἴδη οὁσουγβ (686 7, 8. 
9, 138. 10, 80 ἃ 47. 14, 4. 8, 10.), δηὰ ἰπ ἴἶνα δεῆϑε “"ἴο γβάεγ οὐ- 
εἰἰπαίε." ΒΒεοϊάεβ (18 Κόομρε δ'50 οὔϑεσγυεβ δ) (6 πογάδ [οἱοννίηρ;, τί 
ἔτι μέμφεται; ἴᾶνα ὯΟ 86η86, [Γ {ΠΕ Ὀ6 ποὶ τείεστοὰ ἰοὸ οὐάπγδου οὗ 
τη. [τ ἴ6 ἰΠΟΓΕΙΌΓΟ ὨΘΟΘΟΘΑΙΎ ἴ0 τοδοῦῖ ἴο βδο) οἴἶδιοῦ τηοὰδ οὗ 
ἑηϊεγργείδιίο ; δηά ἱποϑε Ὀθεΐίογο ἀεϊείϊθὰ ὅἄθπι (6 Ἐδίδογα υν]}} 
οἰαΐτ οἷ εδροοίδὶ ἠοικίΐοθ. ρου Ἔχδιργίῃδίίοη ἰΐ νυν]]}, [ τπϊηἰς, δρ- 
μεδῦ {παῖ (6 οὔθ δἀορίεα Ὁ Βαδὶ], Οτίζεη, δηὰ ΤὨΘοργίδοῖ, ἀ6- 
ϑεῦνο8 (6 ργεΐεγεηοα ; ἱπουνῆ, ἰμαοοᾶ, ἰἢοδα οἵ ὥγορ. Νγββ. δηὰ 
(ξεουυπιδηΐυδ δθ ἠοΐ ἱποοηδίδίδηϊς υνκῇ ἰΐϊ.ϑ [1 86}81]},  (ποσγοΐογο, 
ἔτι Ποῦ ὑπο] {6 ἰηἰογργείδιίοη ἰῇ αυεδίίοη. [1 5 οὐδεγνεὰ ὉΥ 
Οτείρεη, ῬιοοδΙ. Ο, 20. (μδῖ ννὲ ἴὩδυ ποΐ ἱπαργορευ δοΐεη {16 
δϑεοιηΐηρ ΠΔΙΘΏ 688 οὗ (Π6 Ἔχργοδβϑίοιι ΌΥ̓ δαἀνογίίπρ ἴο 16 ροριμίαγ 
τηοίεβ οὗ τπϊηκίηρ, δηὰ βδρεακίηρ. “τῆ ( 6) κοοὰ δῃηἀά 
ἰϊά πναδίοι βοι ει θδ ΔΥ ἴ0 δεινδηΐϊβ ὙΠῸ αν ἰδίζδη οοοδδίοῃ 
ἔγτοιι μαι ἰηάηδθ8 ἴο Ὠαγάδθῃ (ποιγϑοῖνος πη ἀϊοουεοάΐδησα, “1 δᾶτα 
“αάε γυι δαά, 1 δῇλ 6 οαἰδε οὗ γουῦ οἴἶΐεηοοβ." 80 ΤὨΘΟΡΗΤΥΙ. ῥ. 
9ὅ. "Ὥσπερ εἴτις ἔχει δοῦλον πονηρόν, εἶτα φιλανθρώπως αὐτῷ χρᾶ- 
ται, πονηρότερον αὐτὸν ἐργάξεται᾽ οὐχ ὡς αὐτὸς τὴν πονηρίαν αὐτὸν 
διδάσκων, ἀλλ’ ὧε ἐκείνον τῇ μακροθυμίᾳ εἷς τὸν τῆς πονηρίας αὔξησιν 
χρωμένον, οἷα δὴ καταφρονοῦντος ταύτης. 8.0 νγὰ ΒοΙγοί 765 ΕἸΠΡΙΟΥ͂ 
8ἃ δἰ τ 8 Γ ρἧγαβ6, υβ6ἢ ὙῸἫΛ δρεβῖ οὗ ἀἰδοδεάΐεωϊ δεγνυδηῖδ ΟΣ ρεῦνεῦϑα 
οἸἰϊάγοη Ὀεΐηρ; Φροϊοὰ Όγ ἰκἰηάηοθθ. ἴω δυςοῖὶ οδδβεβ, 85 Οτὐήζεῃ ἤθσα 
61} τερηδγίκ, Νν διὰ (0 δὲϊδηά ἴο ουδίοῃῃ, (ἴα χεϑηΐυβ οὗ ἴ6 μδ5- 
δερε, δηὰ [ἢ ἱπίοῃί οὗ [Π16 Βρεβδϊεσ; δηθὰ ποῖ γββῆὶυ βίαγί οἰβ)εοιϊοῃδ. 
ΤΏ, ἴον ἱποίδῃος, [6 Αροεῖὶς (8 δάὐάγουδοα {ἢ δἰπηεῦ, δαργα 2, 
4. “Οἵ ἀεδρίϑεδι (ἢου {86 γίοεβ οὗ ᾿͵8 ζοοάποϑ δηὰ ἔογυβασβῃσε, 
δι ἰοηρ βιβεγίηρ, ποῖ Κηονίηρ ἰπδὶ {ΠῚ σοοάποεβ οὗ Θοὰ Ἰεδάοιἢ 
(δες ἴο Γερεμίαποε ἡ Βιιὶ δεν ἴὩγ παγάμεββ δπὰ ἱπιρεηϊίοηϊς ποδγῖ, 
ἐὐδαϑυγεδί ἰοὺ τ υηἴο {Πγϑοὶ ἢ γαῖ αἰχαΐπεὶ ἴῃς ἀδγ οὗ γα, δηὰ 
τενοϊαίίοη οὗ ἴπε τὶρμίεοιδ Ἰυάρτηεηῖ οὗ Οοὰ δ" Νον ἰεῖ νῇηδὶ 
Οοά ἐποῖο δαγϑ ἴο ἴδε δίῃπεν Ὀε δυρμοδβοὰ ἰο ὃδ6 «αὐάγοοοοα ἰο Ῥἢδ- 
Τϑοῖ, διὰ ἰξ ννἡ}} Ὀ6 νῈῚῪ δυϊίδ0]ς το ᾿ΐδ οδδο, οοῃδίογίηρ ἴΠ6 παγὰ- 
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685 δηἀ ἰπηροηἰίοηοα οὗ ͵8 ποαγῖ, ὈῪ τ οἢ 6 τγα5 ““ {που  ΌΥ ἴΓθ6- 
ΒΌΣΙρ; ὉΡ υτΐο Ἰἱτη56} 7 τδῖῃ ;᾽ δίῃοα ἢϊ8 ἤδγάῃθβϑθ νου Ἱὰ μοὶ ἤανα 
ὈΘΕΏ 80 οἰ α ΪΥ ἀϊδοονεγοά δηὰ τοδάς ἱκωοόνῃ, πδὰ ἢοϊ {ππ6 δίριηδβ δῃὰ 
ἩρΏΕΓ οχίβίο, ἃς. ὙΤὨυ8 (86 ἘοθθΏσΩ. γοδ  Κ8) ἴΐ6 ῬὮγδθα ἰδ 
ἴο θῈ υηἀεγβίοοα ρορκέατγίἑεν, δηὰ ποῖ μυδῃοὰ ἴἰο ρῥὨ ΠΟ ΟΡ ΐο8] ὃχ- 
βοΐμεβδβ. “ἍῬΏδγβοῖι (οοηίΐηεδ 86) μασγαάδηθὰ ἰνΐβ οἱοβ ἰιοατί : "ὶ 
δηά ὡουϊὰ μοὶ Ὀε βοϊεηοα Ὁγ ἴδ γερεαϊθὰ δῃὰ υἱῃπλοῦϊ οὐ τηθγοῖθδ 
οὗ αοά; δμηὰ {πεγεΐοεα αοὰ μεττηϊἰοα πἴπλ ἴο τβκα υ86 οἵ ἢΐΒ ἔοῦ- 
ὈΘΆΓΒΠΟΘ, 80 86 ἰο οοπίϊηιϊο οἰκ γαῖα, αμὰ ἴἢιι5 ἄγανν ἀοννῇ ΟὨ ΐπ- 
86} Πα] δῃὰ Ἵχοιηρίδσγυ ὀδαίγιοί οι." 

ΤΊα αὔονα νἱονν οὗ {ἰΐ8 ϑδῆβε ἰ8 (88 1 ἴἰᾶνα Ὀϑθίοσε δον) ἔοι 
οἡ ἴπ8 δηϊίεηϊ Οομητηοηίδίοσβ ; δηά ἰΐ ἴδ αὐ δοοοχάδηϊ τὶ ἢ {πδὶ 
δι ορίεα ὃγ ἴῃ τοοβὶ λυάϊοίουβ μποάδγ [ηἰεγργείοτβ δηὰ ΤΏεοϊο- 
Βἰλη8. Οὐοηβι!ε Μδοκηῖρηῖ, ἀνὰ αἷϑοὸ [6 τωβδίουῖν δηποίαϊίοη οὗ 
Οτγοιυ, Δπιοηρ νυνῖιοβα οἵαν οὈὐθασνδ οπα ᾿ἰϊυϑτδίἷνο οὗ ἴῃ δυδ]εοῖ, 
δηἀ ᾿υ6118οδίονγ οὗ (δε ἀἰδροηβαίίομβ οὗ ἀοἂ ἰοναγάβ Ρηδσγαοῖ, {{πῸ 
ΤΟ] οννῖηρ; τηοτῖῦ εβρεοίαὶ δἰἰεηὔοῃ. “΄ Οὐδαι ρογάεγε υγα μοϊιογαϊ 
ει, οὐτ }υγα ροίογαῖ εἴδη δι}0 ἸΏΟΥΌΟ Το παῦσε, πθο δαί θοσς 
πγοϊοΐηδιῃ ; ηυοὰ δεῖβ ᾿υγα ρμοίοδβὶ δάτουβυβ ὁσθῶθβ σοΟηζυ 8068. 
Οὐυδῃι νεῖῸ Ὠδηδιτϑηι σοηϊςυζηϑοῖεα δὰ ΠΟς Οχϑρθοίΐασα Ποὺ αἷοο ἢ6- 
ΘΕΆ σ ̓πὶ δἰἴ, ϑεὰ οοηνοηΐθηβ Ὠϊνίημδβ αὐ Ὀοπίϊαι!, απα δβονουϊβϊ, 
πεῖλο ὄχβοῖα πονὶξ ηἶδὶ ᾿μθ86." 866 Τεγ δ δὰ Μαγο. Ὁ τὸ- 
βρεςῖ ἴο {πε Ἰποάδ ἴῃ ψ ον (ἢἶ8 ᾿πηάἀυΓΑῖΟ τγῶδ οχοσοϊδο, αγοίυ8 
ΤΟΙΏΔΥΚΒ, [Παὶ 1 ἀοά δὰ σαιιδοά τς ρμίαριε8 ἴο οομπίπιο, υπάοιυδί- 
ον Ῥῃδγδοὴ ου]ὰ πᾶν ἰοῖ {πε 8γϑ} 68 φῸὸ : Ὀθϊ (6 δρεδαν τὸ- 
ΠΟνΑ] οὗ (ἢ ενλϊ8 ΟὨΪΥ ἰμογεβϑϑὰ ἢ 8 Θοβί ΒΟΥ ἢ 7 δηθὰ ἴδιι5 Ῥἢ8- 
ΓΔΟΪ Ππαγάεηεά ἠἐηδεί, απ ἀκ! θογαίεὶν ρεγϑίβι θά ἰῃ ἢΐ8 οΘοηςυτ80γ. 
Ης (θη δαάβ: “Ἰπάυγανιί δυΐετη Ὠδυθ ῬΠΔΓΔΟΠΘΩΣ ΟῚ δυΐεγθηάο 
δυπὶ ὃχ υἱἱᾶ, ποαὰς υἱεηάο εἰ νἱτγίυπη διιδγιπι αἰδρεηδβαίίοηθ αι 
βίαι ἀυτγιτίει ο)υ8 ροίιεγαῖ οορϊαάογα ; βεα δ]18 ροζίι.9 χυεβ ἢ8- ᾿ 
δὶδ τηβρίβαια οοροτατῃ ἴδοεγεῖ ΒυσδηΟ ρ ποσὶ ἐρϑβ σοη πη δοίΆ ΠΩ, 
ὃς ἰδῃάεῃ) αυοᾳυς Δεῖ ἰῃ 6 μυῃπίθηάδο )υ8ἰ1ἰαγη." ὅ866 τ δϑϊα 
δηηοίδιϊοη (ΟΥ ταί θο αἰ βοογίδι ἢ) οἵ ΥΗἰϊΌν, ῸΓ το οὗ νος 
6 ἰ6, Ὠοῦνανορ, ἱηδοδίιοὰ τὸ αγοίϊι8. Ῥγείδβίοίη, ἴοο, δάορίθ [ἢ 8 
νίενν οὗ {π6 δυδ]εοῖ, δὰ δἰ }}γ ἀρρίϊθ τΠ6 ῥυϊηοΐρία διιρισεοῖοα Ὁγ 
Οτὶρεη. Ἧδ δἴιοννβ, ἴοο, 86 Ὀεαγίηρ οὗἨ ({{}18 δίοῦυ οὐ Ῥῃαδγαοῖ) οἢ 
1}16 Ργοθεηΐ ϑυ)θοί ἴῃ {μα [Ὁ] οννίηρ᾽ τηδϑίουὶν δηηοίδιϊΐίοη : ““ θυ 
ἕανὶϊϊ ΖΔοοῦο, εἴ πο ρεπίθυβ δὲ Ενδηρο]υ νοοδι 8; αὐα ἐμοὶ 
δα ρῥἰαοιϊί. Εἰ Ἰίοοεῖ ρμγωνίάἀογοϊ 10 ρδιὶθης ἃ δὲ ἱπηἰοἰτίοπα 
Ραῃδγυπι, εἰ ῬΠΑγδοθσω οἰΐπι δὲ πο Φυάεθοβ ρο͵ογεβ γεδαϊίυτῃ ἰεὶΐ, 
ἴδτθ ἢβο τρεϊμοῦο ἰρϑὶ δάνθγβθιιϑ 608 υἱἱ ρίδουϊ, Οομεοιίααι οὶ 
Ῥηββ οἵ ἰπηταϊ (6 ης19 εἴ ἐμ Ὀδητ6 βίῃ ἀυϊο ξιϊξ, δπίτουπι οοῃίιι- 
τηϑοσῃ Πδοίογα εἴ ΘΙ ΘΠ ἀΔΓ6 ΒΌρΓᾺ 8, 8---5. ΑἸΠΟΙ δυΐδῃ δῶρα ονὸ- 
ηἶϊ ; δυηῖ 4] ηες Ὀοηϊΐαία πεο ϑδναγαῖα τ Οἱ γί 86 ραίπῖυγ. [(8 

ἘΞΤΗΪ9 16 οόρδοίδ! γ δοοογάδηϊ 10} {πὸ νον οὗ {π6 ϑυδ͵]θοῖ ἰδ κοη 
Ὀγ αγερ;. Νγεβ. αῦονε δἴαιθα ; δῃ4 ψ}]0}} 16 δἀορίεα ὃγ Οτοίϊι. 
1 50 Εχοά. 8,15. Βιιῖ θη ῬΠΆγΘΟΝ βὰν ἴμδῖ [ΠΘΓῸ νν88 τὸ- 

βρὶϊθ, ἢ6 ῃαγάθηβα ἢἷθ βοαιῖ, δὰ ποαγκοηρα ηοῖ υηΐο ἴδε ; 89 (6 
οτὰ μὰ βαϊά. 80 ταὶ νγα πηυβῖ ποέ ἤδσα δρΡΪΥ ἴΠ6 δάδιζε, “" Οιιδῖι 
Ῥεὺδ νυ]ῖ ρεγάογο, ρεῖυδ ἀειποηίαί,᾽" 



740 ΒΟΜΑΝΑ, ΟΜΑΡ. ΙΧ. 

βιέισ ἀόζϑηεσς οἱ νοτϑαιἐνὰδ ἐπῆίοιάα ἱσεϊδίατ, εἰ ἰαδυϊκεπιὶα ρμδιγὶς 
δι δεσηΐοῦ; ιϑάο οεἰμαίυες αὐετεῖς : ορβὸ ἱπάυϊκεηκδ τοὶ δίΐωμη 

αἱ, εἴ νεγυενγίθυα ὑποδε:δα) ΠΟ Ἔχοβϑοὶ, δοιὰ ἱβοιιϑεῖ.᾽" 
1 'α δά αὐγαὶ οὐφατνοεὲ, ἴοο, ὈὉγ Θγοιίἑι : “" Υδγλ δυδὶ ἀΐνίδε 

πὐϊοετοοΓάϊοϑ ζϑηογα ἀθοεύωι ᾿ἰθογα Ὧδο εοἰ ἀϊσρεποαῖίο. Ἐογυτε 
ταρλχίτβὶ Δ 4αυὸῸὼ ποιοίεεοη υἱεῖς Ἄογεϊχίς, αυρὰ ἐορ6 ιοὶϊ ποῦ ἴδε 
᾿δδίεσ ἱγβείϊαθεο αὐλδοθ δορίτεν οδοίραο. Αὐἀὐάυεῖς δὰ απο σεῖη 
Οτἰκίωδο πος ρου διυρζυϊωεηίσαι, ἱξεγααι ἰγαεῖδωσ ΒΝ οοα ἷ28, σδρ. 
ᾧῷ. Ἰοευι ἰμοὶ ηρλ κ 4 Μήλος. 4, 14. εἰ τοαυσηιθοο, δὶ οϑιοπϊειν 
τηδχίτοδϑο Ὦος 6556 Ὠγίδετίοον 5 Ὀνα δοὰ ἀΐὰ εἰατε ἐχ ϑομίοηϊ ὰ 
δίχοτε 6098 4υΐ βεοοδληῖ, βεὰ οἱ αἰ δά ϊνέθαγε αἰδο ᾽ηδ πὶ." 80 8086- 
τοι ἢ, 18, ᾳυέα Βευς 5. Β. δίηϊι Βοιιίῃδη, δοθεὶ, υἱδ, ἴεῦ : δὶ ποη 
Γορὶρὶφοϊϊ, εἰαυάϊιἪ σΟΥ ολ1 ἃ μον οηεἰλ, υἵ μυπίας, 

Αηὰ ἰδ ἴα δα τοδοπα {6 ραϑϑαχο ἰθ ἀχρίαἰποα ὃγ 746}»15, ννδοδα 
νογδ διὰ {Ν6ϑεὲ: “" δὲ διιίουα ἤδαο ἀἰαϊϊυς Ῥιαγοηὶς δηΐωνυηι οὔ- 
ἀὐτγαθθα, ἕος ποθὴ οἰδοοιίνὲ, δεεὶ θεοπρεπῶς δο Ῥονγηείεεὶοδ δοοὶρί οὐ πὶ 
6696, ποῦ τ ἀυρυπιοιίίο ρεοδατγὶ Ῥοίεει. Ἡδυὰ σαγὸ εἰἰδπ) δρυά 
Οεἰδηϊδεϑ ρορυΐοο (γι υ ΟΣ ἰπίογτοοά δα οδιιδδ8 οἱ οὐληΐδ οἰ 
δὲ Ὠευπ υἱἱςὸ ΓείεγωαβίοΓ ; αἰϊδνὶ ἱροὶ ἐ" ἃ [δο οδάυται! ϑεπλε! ἔρθοϑ 
οὐνάυγαοος ἀἰουηίυν; δόπιοθεθέιν 4θοσῦο δὰ ἔγυρε γεάϊΐε. Αὐάο, 
4ποὰ νεγῦδα δειΐνλ δὸ ΕΌγεδια ὑγὸ χιλίθεῖ δοϊΐοθθ μροηδηίιγ. Νοη- 
Ὠμηυλῶ μγορδείω 4ποηυς ἰά ζαοένγε ἀἰοππίον, φυοὰ θγα ργοθπην 
(ἰδοι." 

Αὐά (δἰ9 Ἰη(ετργειλιίοη ἰδ αἷδο δάοριεὰ ὃγ Κορρε. ““ἴι ἴβ (ϑδγε 
Β6) ὕοΓὮ ταν δὶ [η ἰἴϑε!  δηὰ ἀρρατγεηὶ ἔγου τῆς πδοὶς οὗ ἐΐα Μο- 
δι ϊς δίογῃυ, 1. 7 πὶ σβἼοὴ Οοα 6 δβαϊὰ ἴο αγάθη {ἢ Ὠεανὶ οὗὨ Ρ[ε- 
τοοῖ,, ἰ( ἰΘ Θοἱ ποδὶ ἐπα ἢἰ9 ἔγοθάσωι 85 ἃ τηογδὶ δροπὶ, δϑὲ, υυδαῖ 
ο ἀερεπέοαϊ ἰπεξεοη, {πῸ ἐ40}}ὺ οὗ ἱπιρυτίηρ, δἰπ ἴο ᾿ὲπι, 15 ἐπα ΓΘΌΥ 
ἔβκεη δν.δῃ.---ἢ. Τίνδι πὸ Ὑποΐα μαϑοαχε 18 ἴο ὕες πηθεζοίοοί, ποῖ 
οοἷΐγ οὗ οὐδε ΟΥ, 88 ἃ νἱςε, δι δἰδὸ οὗ {18 ρυῃ δηπηεῆϊ δθὰ πίθου, 
Ὦγ Ὀίνεπε υἢ}}, οοπῤοϊηεὰ νἴιἢ ἐξ, ἀποσ ἢ ποὶ οἴεγηαὶ, Ἐ δυῖϊ ΟὨΪγ 
ΒΟΟῺ 06 6 πμεηϊϊοηεὰ Ὁγ δίορεβ. 1 πουϊὶ ἐδπογείοσε σοηοσ (88 
ἀλάσοι τυ : αἰΐον οὐεέϊπαίος ρετηι εἰ, } καἰ ραπας ἰμαπὲ." 1{{|ϊ5 δκ 

6 ἰῃ εοἰηά, (Π6 γαΐέο ορροείέοτεπε ἰῃ ἐλεεῖν δι ἃ σκληρύνειν νν]}} 
86 86 ιπἰη}εγεὰὶ Ο8 186 δῦονε ἰῃϊεεργοίδιίοη 8 οὐ {πε οὔδ βάοριοθα 
Ὦγ Οδέρζον, Ἐχποϑεΐ, δὰ οἰΐεῖβ. ΕῸΓ τμ6 ἰεγηι ἐνδείξασθαι τὴν 
ἈΡΑ αἱ νοῦ. Φῷ. 18 βυῃοηγβουδ υἱὰ σκληρόνειν, τοῦ 15 ρεγρεῖι- 

ἡ μιεὰ ὃγ ἴδ δερί. ἰη (δὲ ϑεπδε ἴο ᾿παζε οὐδέδπαίο, εἰ πον νι ἢ ΟΣ 
πἰϊπουὶ ἰδ6 δαὐάϊξίοη οὗ καρδέαε οὐ τραχήλον. 11 ΠΑΓΑΪΥ ἐν ΟΟΟΌΓ 
ἐπ (8ς ΟἸμοδίοδὶ φτίζεσο, ὉΠΟ 086 σκληρόω, ἰδουρ ΟὨΪΥ ἰῃ (6 ρμάνψ- 
4ἰεαἱ ΦΘ6Ώ696. 

Ὧν. Μαοκαὶρδι οἴγεμυοιεῖν ογαϊηϊδίηδ, (ππδὶ ὑγ Ῥλαναοΐὶ 15 ἴτε ἴα 

ἃ 80 51|2η6. ““ ἤει ε ἰο Ὠ0 δἰ υοο ἴο ΔὴΥ ἔυλϊιτε ΟΣ Β86] σεοοω- 
ΡεΏβε: ΑἹ] Ὦδνε δίηῃοὰ ; αιἰὰ Οοὰ ἀδαΐδ ννῖιἰϊ δἰῃποιθ ἰ8 (μὲ ᾿ΐξε, 
Βοί δἰ νσῶγο δοοοσγάϊηρ (0 ΟΌζ ποίϊοηϑ οὗ ἰυϑῖϊ!ςε οὐ ἱπωραγ Εν, θυ 
88 ἰΐ ΤΩΔΥῪ Ὀοδί δυΐὲ ᾿ὲδ υπίδι Βοιηδϊς ριυγρόϑοθ, ἔπ τἢς ποχὶ {πὶ τυ ἱ]] 
06 ἑουμὰ ἃ } βηὰ ἤμαϑὶ κοι υζίοβ. Απῃά δσγίπογ, αοα τᾶν τ] ἢ- 
οὐ ἰπ)υδεὶοα Δ οἰκὶ τυθβδί θα οδη ἴῃ ἰαδίίοα ἀδιηαιά."" 

1 ΤΡιδ Ἰηἰογργείδιΐοῃ ἰδ δυρροτίοὐ Ὀγ ἐπα δαιῃονγ οὗ (ΚΟ  6- 
πἰὰϑ δῦονα οἰϊοὰ, ἮΝ 
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δε υπδεγβίοοά ἴα Ερνρέϊαπ παέΐοι, αβ Φαοοῦ δπὰ Εβαι ὑείογθ δΓα 
Ῥυϊ ον {Π6 παέΐοπϑ οὗ νυν ἢ ἢ [ΠΟΥ ννεγὰ (6 ργοσθηϊίογβ, Αἡ ἰάοα οὗ 
ὙΠ Οἢ ἰἤΘΓα ἷδ το) ἴο ὃς βεἰαὰ ἴῃ ἕδνουγ, δΔηὴ ἔυγ ψΈΪΟΝ 1 τοιιϑῖ 
ΓΟΙΕΓ ἰο {Π6 ποῖΐε ᾿ἴϑε] ὃ οὐ Ὧν. Μδοκηϊρῃί. Τὸ [8 οδεδιναιίοηβ 1 
του]ά δα ά, παῖ {ποτα 15 γθαϑοὴ ἴο {ἰηῖς {παῖ τῆς ισλοίς Ὀϊδηλα οὗ 
(ἢ 68 οὈϑί δου οὐρϊ ποὶ ἰο Ὀ6 ἰἤγοννῃ προ Ραγαῦ, Ὀὰῖ [Ππᾶῖ ἢΐ8 
Τηϊἰβίοιβ, δ :86 8, δητὶ σουγιϊε 18, πιο ραγιϊομαῖα ἰη ἰῖ., Τῆνι5 ἐπ 
9, 380. Μοβεβ 88γ58: “Βυΐ 88 ἴογ ἴδε απὰ τὴν ξεγυαηέβ (1. 6. τη]- 
ἰδ γ), 1 Κηονν {παῖ ψ6 ν}}} ποῖ ἔδαν (Π6 1,ογὰ." Απά 80 [ υἱηάεγ- 
βἰδηαἀ νεῖβε 14, ““ἴ ν"}}} βεηὰ δ}} τιν μΐαριιεϑ Ὀροὴ (ἢν Ὠοασγῖ, δηὰ 
ὉρΡΟῺ {Ππ ὴ}] ξεγυαπέ,." Ναν {6 ἰηάδιγαίίοη 18 δρου: θεὰ (10, 1.} τὸ [ε͵8 
δετυαπίδ αἷἶδο. " “1 Ὦανα Παγάδηδα ἢἷ8 Ὠοαγί, δπὰ {πὸ ἰγρασῖ οὗ [8 
δεγυαπί8." [πῃ ΜΟΙ ρᾶββαρ βεγνδηϊβ8 τὺ ῬῈ ὑηάἀονείοοι ἴῃ {ΠπῈ 
δΆΪΩΘ ὙΩΥ͂ 85 δἴ νο}, 6, ΚΜῚ1}} 1[ἴ ἀρρθαῦβ ἴῃδὶ {παῖς ΟὨβι δον ννλ8 ποῖ 
80 ργοαῖ 85 ἴῃδί οὗἉ Ποῖ δονοεγείΐσῃ. ΕῸΓ δἱ νϑὺῦ.Ὶ 7. [ἴ 18 βαϊάὰ, “ ἀπὰ 
ῬΒΑΓΔΟἢ 8 βεγνδηΐβ βαϊὰ ἅτ Ὠΐτ ; [εἴ [ἢ6 τηθι] ρῸ." Αηὴ γεῖ {πεῖς 
Οὐδβιϊ Δ ΟΥ, 85 νγῈ}} 88 (ἢ 6 τῃοηδιο ἢ 5, Γεϊυγηθα δρϑίη, δε πον πδὰ 
δεῖ 16 1Βγδβ 168 γο. 80 δἱ 14, 5. ““"Απὰ {Π6 μεᾶγὶ οἵ Ῥῃδγδοῖ δηὰ 
᾿γῖ8 δεγυαπίε ννὰβ ᾿υγηοα ἀραΐηβι {πὸ μθορμίε," ἃς. ἔγοιιχ 4}} ("5 ἰξ 15 
Ρἰαδίη [παῖ ῬΠΔΓΘΟΝ 8 πλϊ πίβϑιογθ δ σουγίίειβ δγϑίθιηδί οα ν ἰμδι}Π|6ὰ 
ἰηῖο, δηἀ δησουζαρεοά α ερὶεἰῖ οὗ Οὐδ δον ἴῃ 1Π6 τα οἵ της Κίηρ); 
Δη6 ᾿ξ 15 ργοῦδ᾽]ε ὑπαὶ ἢ 6 μϑορμὶα δἱ ἰἌγμε ραγιϊεἰμαϊοα πὶ (8. αἶδ- 
Ῥοϑι(ἰοῶ. 10 σοῃβιιογίηρ;, ἴ[Π6π, [ἢ6 ιν] νἱϑιἰδιϊοη οὗ αοὰ οη (ἢ8 
Ἐργμιίδη παίΐοη, νγαὰ ἃγὰ ποὶ νναγγδηῖθα ἴῃ ἀρρὶνίηρ, ἴμ6 Ηργειίδη 
αἰοεῖ, ““αυϊἀᾳυϊὰ ἀε] γαῖ τερϑβ μἱεοϊαηιν Αςἢὶν!.᾿" 

Ετοῦλ ἴ6 ἀὔονα οοηδίἀδγαίίοηβ, ἤδη, 1 δῃὰ ἱποϊϊ δὰ ἴο δάορὶ 
{πὲ νίονν οὗ ἴπε δῦ) θοὸς ἴακοη θγ Ὦγ. Μαοκηΐϊρινί. Τα ρᾶϑϑαρα τηᾶγ, 
Ὠοννανανῦ, 6 δ᾽30 δρμὶϊεὰ, πιμέα ἐδ πιμέαπαΐβ, ἰὼ ἴ6 ο486 οὗ ἐπαϊυὶ- 
ἐμαίς ; οἡ Πρ 8δε6 Ὦγ. Μ. [{ 15 ρἰδίη τπαῖ {{Π| ἐογτεσοίηρ; παιἰοηαὶ 
Θχϑιηρίεθβ γα δρρθαϊθα ἴο ὈΥ {Π6 Αροδῖϊο, ἰη οὐ ον ἴο δῆονν ἰδὲ αοὰ 
τηΐρ ἢϊ, υυνϊϊπουϊ Ἰηγβ(106, μαηΐδ}} (ἢ 8 ΒΓμ6] 1168 ἔογ {πεὶν ἀϊβοθεαὶ- 
Ἔπς6, Όγ ολϑίίηρ; ἴμαπὶ οἱ, αηά τηλκίηρ (6 Ὀεἰϊανίηρ (αθη {1168 ἢ 8 
Ῥθορῖε ἴῃ {πεΐρ βίθδά, 

19. ἐρεῖς οὖν μοι' ΤΙ ἔτι μέμῷφεται, ἄς. ΤΉδβ6 
νγογ8 γαργοβοηΐ ἃ πϑῖυ ο᾿͵οοξίοη ψ ηϊος {[Π6 ΑΡοβι8 
ἔογοϑανν τιρῃϊ Ὀ6 Γαβαά ὈΥ {Π6 Ψψετν8 ἔγοπὶ {Π6 ψον 8 
ὃν θέλει, σκληρύνει ; ὨΙΟΥ͂, ““ Ηον, (ἤδη, οου]ὰ {ἢ 18 
σκληροκαρδία Ὀ6 7080} ν ρυπηίβῃοα ὃν Οοά, βίηςε αοἀ 
Ἀἰπγ86 1 15 (ῃ6. ὁ σκληρύνων ὃ" (Κορρ6.) “ Ηἢον οδῃ 
Οοὰ ἔδεϊ] ψυγαῖῃ ἀραϊηϑῖ 5: ΠΉ6Γ8, βίῃ 6 ΠΟ ΟΠ6 σδῇ Γθ- 
515( ἢ18 ψ1}}} Ἐν ᾿Ε Π6 Βαγάθῃβ πηθῃ, [Π6 πηδη (ἢθιη- 
86 ]ν68 86 ποΐί {0 Ὀΐαπιθ, θυὶ (ὐοά." (ϑεποορῖίσ.) Α- 
{βου ρἢ (ἢ18 σοῃο! βίοη σοι] ποῦ Ὀ6 ἰερὶτ τέο! Υ 
ἀγα ἔγοπι Ῥαι}᾽5 ἀοσίτηθ, γοῦ 1 ννῶ8 ΠΘΟΘΒΘΑΓΥ͂ 
{π8ἰ Πα 8Πουϊὰ ἀκα ανᾶὺ ἴτοπι (6 Ψ6}8 ΘΝΘΓΥ οΡ- 
Ρογίυηϊν οὗ ονδάϊηρ 18 ἀγρυιϊῃθηΐβ, δηα δοηῖϊγδ- 
ἀϊοϊιηρ' ἢ15 Γρϑοηϊηρβ, (Ἐ οΒ6ῃ).) 

γΟΙ,. ΡΝ. ϑι. 
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19. τί οὖν μέμφεται. Αἱ τί ϑυραυᾷ διὰ, δηά 4 ΠῸΓ 
μέμφεται, ὃ Θεὺς, δἀηὰ ἡμᾶς : ΕΠ} 0865 ΠΟ ΚΟρρθ, 
ΥΘΓῪ ΡΓΟρΕΙ͂., ΔΒΟΓΙΌ65 ἴο {Π6 εἴδβοι οὔ ἱπαϊσηδίίοη 1Π 
(16 Βρεακογ. [1{ 8 ρίαϊη, ἴἰοο, ἔγτοπῃι (6 σοῃίοχι, (Ππδΐ 
6 Γηϊ8ῖ ΒΌΡΡΙΥ φκληροκαρδίας, ἀπειθείας, οΥ ἴΠ6 |1Κ6. 
Μέμφεσθαι 5βἰρηϊῆοθ ἴο οογιρίαϊη οὐ, ἀσοιδο, Ὀοὶ᾿ 1ῃ 
τῃ6 ΟΙαὰ Ταβίδιημθηι (85 2 Μδος. ῷ, 7. 8:1τ. 11, 7. 41, 
4.) δῃά {πΠ6 Νὰν ; 48 Ηθϑ. 8, 8. : αἰ3ο ἴῃ 1η6 (ἸΪ45- 
δἰοδὶ ψνγιίθιβ. ὅ0 Ερίςοϊ. Εποῇῃ. 8. μεμφῇ καὶ θεοὺς καὶ 
ἀνθρώπόυς. [18 ῬΓΟΡΟΙ δυπίαχ 15 Ψ 1} δὴ ΑΟσΟΌΒΑΓΙνΘ, 
{πουρσὶν 1 βοιηθίπηθ8 ΟδΓ 165 ἃ Ὠαῖϊνο ; θυῖ {ῃαΐ [5 
οἴη ἰεΐ᾿ ἰο θ6 υῃάοτγβίοοά, 85 ἤθε δὰ ΗθὈ., δῃὰ 
8͵530 ἰῃ βοπη6 Ῥ8588ρ68 οὗἩ Ατγίδῃ δηὰ Ερίςεϊ., οϊθά ὈΓ 
ΕδρΠεὶ δηὰ ὑ τες ἄε Ν. Μ. ὅδε δ6}}}. [μ6χ. 1η νος. 
ΤῊὴδ 86}86 18: “ Βγ νῇηδί σίρῃς ἄοθβ μα νεῖ, οἵ Ποῦ, 
ἌΘΟΙ56 πηθη." : 

.ι. 10, τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τις ἀνθέστηκε; ἼΠ6 
ϊηἰογγορσϑίινα ἰθ γα, 45 οἰΐζθη, Ἰῆνοϊνοϑβ ἃ Β[10ΠΡ᾽ ἢ6ρ8- 

(ἰο0η. ἴῃ ἀνθέστηκε ατοί. τοσορη!Ζοβ δὴ Ηδθρταΐβιη ; 
(Π6 1η6]ςαίνα Ὀοϊηρ μευ ἔον (Π6 80] υηςτῖνς, ἀπά ἴῃ 6 
ῬΓοϊογί6 ἴογ απῳ {ἰπ|6. [{ πᾶν, ἢούγαν ῦ, θ6 ΠΊΟΤΘ 
ῬΓορογΪγ τοραγάθα (ν ἢ Ρίβοδίου) ἃ5 δὴ εἰ] ρι[ 64] 
ἴοτιη ἔογ, “" ψποὸ ἢδι}}) (ανον) γρϑιβίθα ἢϊηι ὃ ψ ΙΓ 
σΔΓγίο 5 ΜΠ ἢ 11 (Π6 Δα]υποῖ : ““ ψΠῸ ΘΥΘΓ εὐὐξέ, ΟΥ σαΉ, 
τοβίβί ἢϊπ| δ᾽ Απηά 50 Ἵ ΠΘΟΡἢΥ].. ψ]ο ΧΡ 815 : τις 
ἠδύνατο ἀντίσθηναι; [{ 18 β414, ὈγῚ Οτοία8, ἴο ΡῈ ἃ 
Ριονογυϊδὶ οχργθβϑίοῃ δπηοὴρ τἢ6 ΗΘΌγεν5 ; ἃπὰ ἢδ 
τοίογβ ἴο θη. δ0, 19., δηά ὁ ἈαΙΑ]. 20, 6. 

Βούλημα ἤδγα ἀδηοίθβ ποΐ τηϑγοὶν τυὐέέ, Ὀμὲ »ὲιγ- 
»οβδο, δῃὰ (ῃ6 ϑηήάεανοῦγ σοηβοαμοηΐ ὕροῃ ἴΐ ; 85 ἴῃ 
Αεἰς 47, 48.; 1ῃ ΨΜΏ1Ο]}) δ6η8ε υοὐπηέαδ 5 υβοὰ Ὀγ {88 
Τ1,Αἰὴ ΨΓΙΙΕΙ5. (ὅ66 ἔδοςιϊοὶ. [,.6χ.) ὅο ἱπαΐ τἢ]5 
ΤΏΔΥ ΡΟΒΒΙΌΪΥ 6 ἃ 1, Δ[ἰηΐ 51. 
. 20. μενοῦνγε, ὦ ἄνθρωπε, σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινό- 
μενος τῷ Θεῷ; Οη [Π6 ἴογοβ οἵ {686 ψογίβ ἐδ 
δΔηοσίοηΐ δηά τηοάδθγῃ (ὐοπ)πιθηϊδίοῦβ ἃΓ6 δί ἰβϑιι6. 
ΤῊδ ἔογπιοῦ {Π10Κ τΠδὲ {16 ΑΡροβίϊα ρυσροβοὶν γθίωγῃς 
ὯΟ ΔΏΒΨΟΓ ἴ0 (Π6 ἄρον ο]θοίίοῃ, 1 ογάθε ἴο βμονν, 
ἰδὲ ἰο (ὐσοα «ἰοῃθ δ Κπόονῃ [18 αἀἸβρθηβδίϊοηβ, δηά 
ἢ19 Ἰυάρσπιοηίβ8. ““ Εογ {Π}15 ΡΌΓΡΟΒΘ (58 γ8 ΤἬΘΟΡγ].) 
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16 ΑΡροϑβε]6 δγίηρβ ἑοροίμον αἰ" σι ἢ 168, Δη ἃ {πΓΠ18}}68 
ΠΟ Ββοϊυϊίοῃβ, ἰῃ ογάρι ἴο πὶ τη (Π6 ἀϊδρυίΐαηί, ἀπά 
σοπηραῖ ἰνπὶ (ο δοκηον]θῆσα {1 41} {Π686 ἘΠ] ΠΡ ΓΘ 
1ἸΏΘΟΙΊΡΓΘἤΠΘΉΒ101]86 ἰὸ δῆ, Τῆυδ, ἴῃ (6 ρῥγϑβϑηΐ 
ῥδξϑαβο, {ῃ8 Αροβεία ἀἄοββ ποῖ δῆϑν [Π6 ΟὈ]ΘΟ(ΙΟΠ, 
αὐ 6 Ρυϊδ ἰο 531|1|6ηο6 {Π6 οὐ͵]οοίογ. ΠΙ8 ΝΟ 
ΤΥ, ἴη ἃ σογίδίη βθη86, 86 δἀπι6α : γοῖ [Π6 ΓοΙΏΑΓΚ 
οὔ ἢ γυϑβοβῖ. 18, 1 {ΠῚ Κ, πιογα ρροβίίβ ; πδπιεῖν, [ἢ δὲ 
“(6 Αροβί[6 ἀἰβάδίηβ ἴο σῖνα ἰἢ6 δῆϑνψογ (ο (πὸ οὔ- 
δοιίοη, ποῖ θθοδυβ6 1{ νν 88 τη ρο 55,016, θὰ. θασδιβε {[Π6 
οὈ)δοιου 88 οῃ6 ποῖ ἢὲ ἰο 6 ργοροβρά;" ανϑὰ δ 
Δ] ϑἰγϑίθβ [π6 οᾶ56 ὈῪ οὔβογνίησ, (παι Ὠυπιδη (ΘΒ ΟΠ ΘΓΒ 
ἄἀο ποΐ σἤοοβθ ἴο δῆβνψεῦ 8}} {Π6 ᾿πιοσγοραίογθδ οὗ 
{Π61Ὁ ΑΙ56]}}68. 
ΤΠ τηοάοθγη (οιηπηοηίδίοτβ τεραγὰ {6 ψογάβ οὗ 

(ῃ6 Αροβι]θ 88 8Δὴ δῆβνεγ ἱψο-[οἱ]α : 181, φεηογαίίῳ, 
νϑγ. 40 ὃς 21.:; “ΌΥ βῃονίηρ (β8γβΒ Ἐοβθηιῃ.) {αὶ τὶ 
156. Ὠοΐ ἔογ θη ἰο σϑηναββ [26 ΤηΘΆ811Γ68, ΟΥ 68] 1Π 
4ισϑοη {Π6 Μψ}}}, οὗ αοά : Φάϊγ, «μεοϊαίίψ, 1. 6. 801-- 
ΔΌΪΥ ἰο {Π6 ργϑβθηΐ οἂβῈ οἵ (6 96 ν)8, νϑσ. 9, “"Ὁγ 
βῃονίηρ (8ϑαγ5 Ἐοβϑθημ).) {πδὲ ὄνθῃ δ ονίηρ (μη 
80 ἴο ἐἰο, γε Οοὐα ἀο68 ποί δοὲὶ ἔγοτη σᾶρσιςθ, πᾶ 
ραϊηϑῖ 110} τϑάβοη, θυ πηοδὲ βου, δηα ἴῃ δοοογά- 
δΔῆσ6. ΨΙ) [118 ρ]ογίοιιβ δι θυιθ8, νοῦ. 292 ἃ 28." 
ϑοῃοσίίρθη {{Π|18 ρᾶγαρἤγα868 (ῃ8 ΣΘΡΪΥ: “ ΝῸ ΟΠ6 
οὐρῇῃς ἴο ῥγοςθβα ίο {Π6 διιάδοι υ οἵ ηρίηρς οὐ 
ἴο δοοουηΐ ἔογ ανίηρ' ἀοη6 ΔΠῪ {Π|Πη}8, οἵ ἔογροια ἴο 
ἀο 1. Εογ Οοα [48 8η δρβοϊυίθ γσιρὶις ονοῦ 158 οὐ δᾶ- 
ἴΠΓ68, 88 (ῃ6 ροίίεσ. ονϑὺ ἢΐ8 οἶαγ."Ἔ ώ4{45018, ἴοο, 

ἘΞΗ6 [θη ἰβίκοα οοοδϑίοῃ ἴο ἐπου]οδίθ ἴῃ Ὁ ἤοννῖη ο ρογιδηΐ ὁὉ- 
ΒΟΓνΑ[ἸΟΏ8, ““ΟἸΊηΐΪ8 νο ΤῸ ἢδε6 ᾿ηἰ6 σε ἀκ δυιπὶ Ποὴ τἰε εἰδοἐϊσΉ6 εἰν- 
ξυίαγιίηι μετδοπατίῆι, 856. ἱπίεφγατινι παιϊϊοηδ)), αὐτῷ Οὐ πΠχοΐϊαλτ}ἃ 
1 δοἰουῖθυ5 ἐΐογυπ ἰϊογυτηαὰο ἐβῖ μι ΡΟ θἦδ, Ὧ6 ΝΟ] πλ8. Αἄθο- 
406 ἰῃ μο(οϑίαίς δ 6] ροβίϊμπ) υἱΐαιι6 ἔω, αι δι! Ο θη) ἱὴ ΡΟμρι- 
Ἰυτη δι ΕἸ σα γα, δα ἰάθη, οἱ 8}1:18 να ἤευπ) αυθνθηάὶ εἴ ἱπνεηὶ- 
ΘηαΙ πὐυπαύδη) ἀδησραΐα ἔπεγιῖ," ΤῸ νυ] 1ο}}) τᾶν ὕε 5ιι)οϊηθὰ {1ν6 
[0] ιν Τεπγα 1 Κ8 Οὗ Μν, 5]λάβ. “" ἀοἀ [δά δὴ υπαοιθιοα χἱρῆΐ ἰὸ 
ῬαπΙϑἢ {6 7 νν8, 88. ἃ πηειΐοῃ, ἴο ναὶ ὀχίθηι 16 ΤπΠουρϊ δῖ, [ῸΓ 
1Πεῖγ νυ] Ὁ] σοπιϊπιιδῆοα ἴῃ ἃ βίαϊα οἵἨ τοῦε! θη ἀραϊηβὶ αι. Ηδ 
Ἰιδὰ ἃ τἱρῆτ ἴο ὈΪΔΠγα αηά ἴο μιιηῖ8]ν (ἤθη, 88 ἢῈ οἷἰὰ ΤΠ ΆΓΔΟὮ, ἴὼγ 
νοΐ ἴπὰ τμαῖ δἰαῖς Οὗ 8] δ ηαιοη ΤιΌπι τ, νυ ον δά ὕδο Κκηον- 

ϑαφ ' 
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οὔδπγβ τῃ6 [ΟΠ] ονηρ Χο θ πὶ ραγαρῆγαβθ. “Ἅ Θυο 
ἰδπάθη Ἰυγα ἃ 468 οὐπὶ 60 641|881 Θχροβίυϊαγα οἱ 
Δἰίογοαγὶ ὃ (γοδίυγδ ουπὶ ογθαίογο ῦ-- 608 ὨΠΠ|18Π| 
τοπηογὰὲ ἃς 81η6 0.8118 σδ 1818 δρὶὶ 1ὰ αυοα βαρι θη 8- 
Β[Π10 ΠΌΠΙΠ6 ὈΓΟΓΒ.18 6586 Πα] ρΏϊπ), 411848 σ811588 Ὁ] 
Ποπιο ραγὺπι Ῥογβρίοαχ πο τὸ σορηῃονοτγιί, Π.Θ.Π), 
αἱ ᾿η]υϑίιπ), Γργο θη άθί, δϑὲ βι Πγη185 [ΘΠ [8118 δ 
δΔιγορϑδης88." 

Τῆὰ8 1 ΡΙ ΔΙ ΠΥ ἀρΡθδΓϑ, (ἢδὶ (6 ἀἸ Έγθησα οί 
{π 6 δηοϊοηΐ δηά τπηοάθγη (οπιηθηίδίοῦβ 15 ΠΟ ΓΘ ΓΤαῖΠ ΘΓ 
ἴῃ τοογς ἴδῃ ἐλίηρ5. ὨΪ8 ραββᾶρα ιτὐσα5 τοαίίψ απ 
απ δια» ἴο ἴΠ6 ἀῦονϑ οδ]οοίίοη, δηὰ 411} (ἢ 6 δῃηβίνοῦ οὗ 
σι δοἢ, ἴη (Π6 παίυτα οὗὁἨ {Π|ηρδ8, 1ὑ 18 σάρ80]6 : δηὰ 
{δὲ νν88 8} {πΠ6 }υ8{1Πσαιίοη οἵ (ὐσοά 5 σοηάᾳςί, 1η {ἢ 6 
ο8486 οὗ ΡῬΠαγδοῆ, (πδὲ (ἢ6 ψ6 5 οσουϊὰ τεαϊγθ. ΕῸγ, 
845 νοῖίβ. ν 61} γοηγαγκ8, ““ ροβί4ιιδπι) ἀθιηοηϑίγδ ἢ 
οδβίῖ, ἢδυπὶ 118 6ρ1886, ἀθιηοηϑ(ΓΑ[ΠῈ Θἰ131} Θϑὲ ΟΠΊΏ]1- 
θυ8 4αυὶ Μοὶ ογοάυηϊ, δυυπ σοην ΘΠ ΘΓ βι188 118{1- 
{185 ε,51386. Απὰ 10 ΔΡΡΘΔΑΓΒ ἔγοιη βενθγὰὶ ΒΑΌΡΙ ΓΔ] 
Ρ8388068 οἱϊοὰ Ὁ δϑοδοείίρ., [Πα διιοἢ ἰΘΠΊΘΓΙΥ '᾿ν88 
αἰϑοϊδπηθα ὈΥ δ] ρίουβϑ θεν: ΨΏΘησΘ ΔΓΟΒ6 ἃ ῥΓο- 
νΘΙΌ14] τηᾶχὶπ), “ Βα ἢοῖ τηοτα τὶρῃΐζθοιιϑ τη ΠΥ 
Οἴγοαίογ." δ εῖθ. δρΕΥ γοίογβ ἰο βϑδρ. 1ὅ, 7., δῃά 
“οβορῖ. Β6]}]. 8, 8, 8. 

Βαϊ, ἰο σοηϑίογ [ἢ6 ΡῬὨΏΓΑΒΘΟΪΟΡῪ οὗ {18 ΔΏΒΨΟΥΙ. 
ΤὨδ μενοῦνγε ἢΔ48 ἴῃ6 ἔογος οὗ ἃ βἴγρηρσ ποραίνα οὗ 
ΔΏΥ {δ ηρ, δηἀ δη δ γι δίοη οἵὁἨ {Π|6 ΠΟὨΊΓΆΓΥ ; 88 ἴῃ 
Τλικα 10. 28.; δῃά πᾶν 6 γτϑηαογοὰ ““ Νὰν δι." 
118 πονογ υ864 Ὀγ (6 (ΟἸαββίςαὶ ψυ 6 γβ, Ἔχοθρί ἴῃ 
[ἢ6 τά ]6 οὗ ἃ βθηίζθηςθ, οἵ αἱ ἰϑαϑί δίϊογ 118 σοῃ- 
τηρηςσοιηθηΐ. Αἢ ᾿ηβίδηςθ, 1666, οἵ μενοῦν ΠΟΙ Π]6ΠΟ- 
ἴηρ᾽ ἃ β6ηΐθ6ῃ06 18 οἰἰεἀ ἔτοπῃ Αγβίορδη68 : Ὀα. (Π6 γε 
ΔΙΊΟΓΒ (Π6 οᾶ86θ. Το ἔγδοο [ῃ6 γαέϊο ἑαϊοπιαξὲν ἘΡΗΙ Ο 

ἱηρὴν δηὰ νο]απίαυγ Ὀτγοιρηϊ οὐ ὈΥ ἴπεὶγ οὐνὴ ἀϊϑοθεάιεποε, ὈΥ͂ 
{πεῖν πορίεοῖ οὗ 8 'νδγηΐῃηρβ, δηὰ {Ποῦ ρυ56 οὗ 8 ἔογυεδγδῃςα. 
ὕνάαεον [ἢ ε86 οἰγοιιπμηθίδηοοβ, ὯὮ6 δὰ 88 σγεαῖ 8 ΣἹσὴῆξ ἴο ἀδιογανῃθ 
Ποῖ ΠΟΥ ἢ 8 ὨδίΟΩΔ] ργιν ]ορ 8 δου Ὀ6 σοηεσγεα οἡ {με (σεη ἶςα, 
ὋΥ σοηιυσα νυν {π6 δεν, ἃ5 ἴῃς ροίίον 85 ἴυ ἀδοίάθ οὐ ἴΠ6 υ86 
δηά δἀαρίδιίοη οὗ ἀϊβέεγεηῖ ρῥίεσθο οὗἁ εἶδυ, δρργοργίβιῃρ βοιὴθ (ὁ 
ἈΟΌΪΕΣ ΡυΓρΟϑε9, ΟἴΠΟΣΒ ἴο ἰηΐεσίοσ, δοοοσαϊῃρ ἴο 5 ἔγο εὐοίοο δπὰ 

ἐ.᾿" 
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ΟΑΓΓΥ Τη6 ἴοο ἴαγ. ϑυβῆοθ 1 ἴο οὔβεγνθ, (δὲ {ἢ 5 
Ροϑίἄοη οὗ {π6 ρδγίϊοἰθ δάμη γα]. ΟΧΡΓΘ8868 [ἢ 6 
ΘδρθΓΏ658 οὕ [ἢ6 Αροβίϊα ἴο σϑργοῦρδίβθ 80 :πρίουϑβ ἃ 
ΡΓΪΠΟΙΡΙ6. Απά ἴῃ [6 881126 ΠΏΔΠΏΘΙ 1(8 ροβι(10ῃ 
ΤΏΔΥ Ὀ6 δοσομηϊθα ἴῸΓ [η ἴΠ6 ἀῦονα οἰϊθα ρᾳβϑᾶρὲ οὗ 
ΤΠ. Κογ 1 σδηηοῖ δββθηΐ ἰο δε ] θυϑηογ (δ΄ [ἢ 6 
Ῥδγίῖο]α 15 6γα οἱϊοβδᾶ. ΝΟΥ οἂη 1 ἄρτοα ψ] ἢ 
1086 ΨἼΟ σοηϑβία δ. ἄνθρωπε ἴῃ {πὲ ΠρὮϊ, ν]Ζ. ἔογ συ. 
ΤἼ18 νοσᾶίινα 86 οὗ ἄνθρωπε, ἦοηῖο, Δη ηια αἰνγαγ8 
ΠῚ 0165 σοηϊδηρί ; δπὰ 676 [Π6Γ6 15 Ρ]ΔΙΉ]Υ 8 δηῖ1- 
{π68518 ψιἢ Θεῴ, Τῇ δηοίθηΐ (ὐοιπτηθηΐδίοῦβ ΔΓΘ 
{ποι εἴογο σρς ἴῃ βυρροβίηρ ἴπαὶ {ποῖα 18 ἤθΓῈ ἃ 
τοίθγθηςσθ (ο {δε δ μὰ ἐλαυδι ἔργα γ, δηα, 458 1 Ψ6ΓΘ, 
ΠΟΙ ρΏ688 Οὐ πηδη, ΠΏ Οἢ ὑπῆϊ5 Ὠΐϊηιὶ [ὉΓ σοηρΓθ- 
δοηαϊὶηρ Ὦϊ8 Ογθδίου᾽ β υδαδοηδ, θνθὴ σοῦ Ηδ ἴο σοη- 
ἀαϑοθηά ἴο βίδιβ {πϑπὶ.Ἐ 

20. σὺ τίς εἶς. ΟἸγγϑβοβίοιῃ νγν6}} σϑιηδγκβ οἡ [6 
ἔογοο οὗ {18 Θχργθβϑίοῃ, 88 ϑιι σρϑβίηρ ἴἢ6 οὐδαμινέσ᾽- 
τερον οὗ τηδη. Απάὰ Οτοῖ. τγοίδϑιβ ἔου 8: Π}11 Γ΄ βθηι- 
τιθηΐβ ἴο ἤδη. 4, 82, ΦοὉ 9, 12, 18 ὅς 16. 84,, 8] ---86. 
“Ἐγρη Ὠυμηδῆ τηδϑίοΓβ (σοητηι168 ἢ6) ΓΘ δ6σι8- 

᾿τοιηθα ἴο 8ΔΥ [0 ἃ βογνδηίΐί, “ ΒΕροῃθ, δῆϑνογογ. 
76 ἀντὶ ΠΔΥ 480 5ΙρΏΠΥ υἱοίδοὶπι (ἃ8 Ἦὰ8 Ὀ6θη 
Ἰθδγηθαϊγ βηονῃ ὑὉγ 6 19)160), δηα {ῃιυβὰῃα ψοτγά 
Ψ11 ᾿νοῖνα {Π6 ἠοιϊίοη οὗ ἀϊδριιϊζαιίοη, δἰεργοδίίοη, 
ζε. Μδηγν γθοθηΐ (γι ς8, ον σ, ἰγοδῦ (πΠ6 ργαρο- 
[100 88 γρἀπηάδηΐ : θυΐ (ἢ18 15 ἃ ΨΟΙΒ6 ΟΧΙΓΒΠῚΘ 
{δὴ ἐμαὶ οὗ ἰοο τηυοΐ ργοϑϑὶηρ ΟἹ 118 56η86 ; 88 18 
ἄοης ὈΥ ἴδ οἷά (οιηπγρηϊδίοτϑ. 

20. μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι, ὅτο., νῆδῖ, 8}4]} 
(οΓ πιᾶΥ, οἵ οὐρῇ) ἐμ εἰίπρ ἐογπιθά, ὅς. 866 18. 
20, δθ6. 46,9. Πλάσμα 18, ὈΥ ἴῃ6 (Οὐῖο8, (Πουρἢς 
8η ἰῃηρ]ερδηΐ [ΘΓΠῚ. οι 11 15 80 υβεα Ὀγ Αγβίορἢ. 

ἃ ΤΉϊ8 86 η98  εἴ8. ἢδ8 1 βίταῖεα ἔγοτω βανε γα] (]14858108] ρΆ58Δ ΡΒ αὶ 
88, ἔον ἰηϑίδηςε, Ατ᾽ϑίορἢ. Αν. 587. ἄγε δὴ φησίν, ἄνδρες ἀμαυρόβιοι, 
φύλλων γενεᾷ προσόμοιοι, ὀλιγοδρανέες, πλάσματα πηλοῦ, σκιοείδεα 
φῦλ᾽, ἀμεμηνὰ, ἀπτῆνες, ἐφημέριοι, ταλαοὶ βροτοὶ, ἀνέρες εἰκελό- 
γειροι. 
' ΤὨυΒ τῃ6 Αροβῖϊδ ἰο Τίϊ. 2, 9., δῃγοηὴμ ἴπ6 ροοά 48} 1686 οὗ ἃ 

δβαγυϑδηῖ, Γγεοκοηβ [ἢδῖ οὗ ““ ηοΐ Δηβιγογηρ" ἀραΐη," μὴ ἀντιλέγοντος, ὈΥ͂ 
ὙὨΙΟἢ ἰογτ ΟὨγγβοδίουῃ ὮΘΓῈ οχρ δίηβ (6 ἀντιποκρινόμενος. 
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Αν. 587. (ϑρεακίηρ οὔ 16) πλάσματα πηλοῦ. Αη- 
1Π|0},1, 81, ὦ. ἐκ πηλοῦ γέγονας, τί φρονεῖς μέγα ; τοῦτο 
μὲν οὕτως εἶπ᾽ ἂν τις κοσμῶν πλάσματι σεμνοτέρω. 1.ι- 
ξίδη Ῥγοπὶ. 1. μηδ᾽ ἐκ πηλοῦ πλάττετε, ἀλλὰ χρυσᾷ 
ὑμῖν τοῖς πολλοῖς τὰ πλάσματα. ΡΙαιῖ. 9, 106 Ε. εἰς 
γὰρ ἐκ τοῦ αὐτοῦ πηλοῦ δύναταί τις πλάττων ϑώα συγχεῖν, 
καὶ πάλιν πλάττειν καὶ συγχεῖν, καὶ οὕτω ἐν παρ᾽ ἐν ποιεῖν 
ἀδιαλείπτως, οὕτω, ς. 10 [Π6 ἀῦονθ Ρ8854ρ65, εἰϊοἀ 
Ὀγ γγεῖία., 1 δα ἃ ΝΟΥ βιτῆατ ΟὴΘ ἴτοπῃ Γι σίΔη 1, 
181. απι|ι Ἠεπιβί, τὸ μὲν γὰρ τοιοῦτο, καὶ τὰ παιδάρια 
τὰ παρ᾽ ἡμῖν, τὰ πλάττειν ἐπιστάμενα πηλὸν, ἢ κηρὸν 
ὅταν λάβη, ῥαδίως ἐκ τοῦ αὐτοῦ πολλάκις ὄγκου μετασ χη- 
ματίϑει πολλὰς εἰδεῶών φύσεις. ΤὮυ5 1 Ρ]αίο ἀ6 Ἐ6- 
νὰ». 1.. 4. (ἀὐοά [5 ς4||6α ὁ πλάσσων." 

421. ἢ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ. ΗθρΓΟ 
ἃραΐη 6 νο ἢ οὐκ ἴον σπηοη 9 Τοῦ πηλοῦ ἰ5 ΕΥ̓ 
βϑοπη6 (οπιπιθηίδῖοτα Ἰοϊ πο ψ ἢ ὁ κεραμεὺς. Βιΐ το 
(15 1 [9 οὈ)]εοίθα ὈΥ οἵδοτγα {πᾶὶ ἐμ, τ[η6 ψοτγὰ ν}}} 
Ὀ6 τεἀάυηήδης, [{ 18 πτοία ἴο ἴπη6 ρυγροϑθ, ΒΟ ΘΨΕΓ, 
10 840 {παι {π8 {ποτα οι ἃ ἤανα ὑὕδθὴ ἢο δγί!οϊθ. 
ΤΊΠ6 ννογὰβ ἃσ Ψ6]} γεπάθγοα ἢ οὐὖγ (οιμηηοη γογ- 
8Ι0η, “Ηδ8 ποῖ ἴΠ6 ῥοίίογ βΌΟΓ ονϑγ {06 ΟΙαΥ ;"ἢ 
Ἔχοορί τπᾶΐ {Π 6 ἀγί οἰ 88 ἤθσγο ἴΠ6 ἴΌγοΘ οὗ {Π6 ῥγο- 
ΠΟΙ ροββαβϑίνθ, “ ἐΐσ οἷν 3 ὍΤΠ8 86η86 Οὔ {Π6 ρα- 
ηἰ να ἃ οΥ ἐξουσία 18 ΓᾶΓΘ ἴῃ δογρίυτο. 1 Κηον οὗ 
ΠῸ ΟἾΠΟΓ Ἔχϑπρ]68 πη Μαῖίΐ, 10, 1. ἔδωκεν αὐτοῖς 
ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων" ἀηά 7δ8η. 17,2. ἔδωκας 
αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκὸς. [Ιῃ {Π6 (Ἰ455168] ΨΓΙΓΟΓΒ 
10 15 ΘΧοθθαϊηρὶ]γ τᾶγθ. Ὅἢ6 (οἸ]ονίην 15. (86. ΟἾΪγ 
Θχϑιηρὶα 1 οδη γεσοϊθοῖ. Ηπογά. δ, δ0. κατὰ τὴν 
οὐκ ἐξουσίαν τῆς ἀγωνίδεως. 

Πῆλος τὲ Πογα τπϑδη οἷσψ ; που ρἢ ἰδ οἴθη 9]ρ- 
ὨΪΠ65 πιμ. “Γ6 ψογὰ τῆλ μὲ ἀεγίνϑά ἔγοπη πάλλω 
ἴο 5{ἐγ, τὐονρ ἂρ. Φύραμα (τοίη φυράω, ἴο Κηρδά) 
ΡΙΌΡΟΓΙΪ 5 ση 1 ἔρ8 ΔΠΥ ϑυρβίδηςα ψογκεα ογ Κηεδάρὰ 

ἘΠῚ νου]ὰ οὔδεγνο, {παῖ ἰῃ (ἢ δῦονα ΟἸαβοῖοδὶ βαϑδαροθ {πο γὸ ἰδ 
Ρ]αίογν ἀη 4] 8ϊοη το {πὸ πηγί μ08 οὗ Ργοπχγείπειιβ ογπηΐηρ (ἢ βγεῖ 
πιϑῃ δΔη6 ννοπιδῇ ΟὗὨ εἶδγ, νυ ΠΟ νγδϑ, πὸ ὠουδῖ, ἀεχὶνοα ἔγοαι 86 
Μορδϑαὶς δοςουηΐῖ οὗ ἴῃ ογθραιίίοη οὗὨ ὔδῃ, ἴὸο ψ}ο ὃι, ὕβῳ! ἢθτθ 
ἀουθ11655 5 8 σοΐθυηῃοθο, 866 (6. 9, 7. 
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ὮΡ : Ραὲ 1ὑ ψγὰ5 ΘΘΏΕΓΑΙ] ΔΌΡΙΠ6α ἰο {δὲ οὗἁὨ ἀοιρσῇ ; 
8510 1 (ογ. ὅ, 6. : ἰῃουρσῇ Ατοῖ. ργοάμοθ8 Δἢ ΘΧϑη}ρ]6 
οὗ 11 ἔγοαι {Ππ (ὐθόροη 1ἢ ἃ ΨΘΓΥ͂ 51 118Γ 8656 ἴο {ἢ 6 
ΟΠ6 ἤἴδγθ τηρᾶηΐ, φύραμα κονίας καὶ βολβίτου, 1. 6. 
ηιογέαγ. Ἐ 

ΑΚ ἰο {Π6 δοηέϊπιοηξ, τ0 15 Ὀ]δΙηΪΥ ἐοιυπάρα οη ἰδὲ 
οἵ 15. 45, 9. ““Ὑοα υπῖο ἢϊπιὶ ἐδαΐ 8ἰτίνοι ἢ νι ἢ15 
Μᾶκοσ : ἰθὲ {6 ροίβῃοσγά βέυῖνα ψ ἢ (Π6 ροίβ 6 Γά8 οἴ 
1Π6 Θαγί : 884}} [ῃ6 οἶδ βὰν ἴο πἰπὶ ἰδὲ (βοηθῇ 
1, Υᾳῃαίς τρακϑϑὲ μοι 9 οὐ (ἢν ψόογκ, Ηδ Πα} ὩῸ 
Πιδηά5." δὸ δἰβὸ ϑδᾶρ. 15, 7. “Εὸγ τῃ6 ροιίοσ, ἰθη- 
ἹΠῈ 801 φαγί, [Ἀβῃ! πο ονοσΥ νοβϑαὶ ΨΠ ἢ πη ἢ 
ὩΡΟΌΣ [ῸΓ Οὐ 86θῦνίοθ; γϑᾶ, οὗ (6 β88π|6 οἶδυ' ἢ8 
τηδἰίκοίἢ θοϊἢ (ἢ νϑβϑβ8οῖὶβϑ (δὶ βοῦν (ὉΓ οἰθϑδῇ ι.568, 
δηἀ ΠΙΚοινῖ88 8150 βιιοἢ 88 ϑϑοῖνθ ἴο [Π6 σοῃίγαγυ : Ὀυϊ 
ΜΠ δῇ [8 1ῃ6 186 οὗ ΕἸἾΠ6Γ βογῖ (6 ροίίογ ἢ: πη86} 18 
1η6 Ἰυάσε.᾽ 
ΤΕ σκεῦος 188 βΘΠΘΓΆΙ ἴογη, δηἃ ΔΡ0]165 ο ν6586]85 

ἜΤΊΩ {6 νΕΥῪ βδτὴθ 8686 ἤδγε ἰηἰδπάοα ὈΥ ἴμε Αροϑβίϊε, δπὰ ψἱἢ 
ἃ Τεΐεγεησο ἴο {ἰπ6 δϑιὴς 8 )εοῖ, ᾽ξ ἰδ ([πουρῆῖ Όγ Οάγρζον ἴο Ὀ6 υϑοᾶ 
Ὀγ Ῥῃΐο ΨΦυΐεευβ 148 Ρ. Τὸ τοένυν φύραμα κυρίως, εἰ χρὴ τἀληθὲς 
λέγειν, ἡμεῖς ἐσμὲν αὐτοὶ, συμπεφορημένων καὶ συγκεκριμένων 
πλείστων οὐσιῶν, ἵνα ἀποτελεσθῶμεν. Ψυχρὸν γὰρ θερμῷ, καὶ 
ξηρὸν ὑγρῷ δυνάμεις ἐναντίας μίξας καὶ ἀνακερασάμενος ὁ ϑωοπλάσ- 
της, ἕν ἐκ πασῶν ἕκαστον ἡμῶν ἀπειργάσατο σνυμφόρημα, ἀφ᾽ οὗ καὶ 
φύραμα εἴηται τούτου σοῦ συμφορήματος, ὃ ψνχὴ καὶ σῶμα δύο τὰ 
ἀνωτάτω τμήματα κεκλήρωται, ὧν τὰς ἀκαρχὰς ἀνιερώτεον. ὙεῖΪὶ 
τουδὶ ἀουδὲὶ νν ποῖ Ποῦ φύραμα Ὀ6 ἴεγο Υἰρ ΕΠΥ τοηάογειὶ παρα. [ἴ 
ΤΑΠΕΓ ΘθθῺ8 ἴο τηθϑη ὈΙΓΟΡΕΥΪΥ ἃ ταϊχίηρ, ἴῃ δ] υϑίοη ἴο ῃ6 πιϊχοά 
Ὠδίυγε οὗ ἤδη, οοτηρουηάεὰ οὗ Ὀοὰγ δηα 58ρϊτῖ. ΤΊν]8 8686 18 ἴ00 
11:||16 αἰϊεηἀφά ἰο 'ῃ φυράω ἃπὰ [5 οομπηροιϊηά8, δῃα [8 ἢ856 Οὐςδ- 
δἰοῃθα ἱπηυτογαῦϊα Ια μάογθ οὗὨ ἰξῤγατὶδ, δηἃὰ τ 8] ἰοΡρεθίδι [008 οὗ 
Οὐ ες8. 

Τίνι ἰη Ζβοἢγ]}. Ῥεγθ. ὅ4, δηὰ 'π Ευτὶρ. ΕΒεθ. ὅ8. [Ὁ σύρδην, 
{πὸ Ὀεβῖ οὐἰἰοβ γοδὰ φύρδην. ΨΥ Ὠΐοἢ ἴ8 ἐχμαϊηοα ΕΥ̓ Πεβγοῦ. ἀναμέξ. 
ἨΗδησθ δύ Ὀ6 υηάἀετβίοοὐ {16 Ρρυ 22] 1Ώρ;, δια, 45 Βρ. Βίοταῇε]ὰ {πίη (8, 
σογγυρῖ ἐχργοδϑίοη οὗ ΖΕ 5. ἢ}, Ῥεσβ. 9923. φύστις, ΜΝ ΠΟ ἢ Δ Ὀ6 ΓΕῺ- 
ἀεγοά Ὁγ οαὖ οἷά ΕὨρ]}15}), ἃ τηΐχϑῃ, Οὐ πιϊχι γ-παχῖυ, [ἴ ἰδ φιαςὶ φύρ- 
στις, δῃὰ {16 80}10]. ΥἰΕΠἸῪ Ἔχρ 8 1 Ὁ πεφυρμένη, Ὀυϊ 1 οδηῃοῖ 
(διηκ, ἢ τὴ ἰεαγπεα Βαϊ οΓβ, {πὶ ἢ6 γεδά φύρσις. ΤὨδϊί 8 ομέξϊπᾷ 
ἴπ6 Κποῖ. Τθδ οομμεηοη σεβάϊηρ, 15 σοηΒιτηθα δΥ ἴ 6 Εἰγτῃ. Μαρ. 
φύστα" τὰ ἀναπεφυρμένα μέλιτι ἃ λευρὰ. Απά Αἰδπεη. 114 Ε. παρ᾽ 
᾿Αθήναιοις κάλουσι φύστην τὴν μὴ ἅγαν τετριμμένην. 980 Ὅ6 δρεδίς 
οὗ ηεἱχοὰ Ὀτοδά, δηὰ δεεοπας, 
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οὗ Ἔνεσὺ βϑοτῖ. Τῆδ εἰς τιμὴν δηὰ εἰς ἀτιμίαν ἅτ ἰο 6 
ἴδκθη 1 ἃ σοιηρᾶγαίνα 86η86, ἱ. 6. ““ΤῸΓ ΠΊΟΡ6 δοποι- 
αὐἴο οἵ ἰθ5ς5 μοπομγαδίε υ865. ““ Τἢυ85 (οὔβογνοϑ 
ατοί.) 10 15 πγθδῃϊ ἴο 6 δβϑβογίϑα, {πὶ {6 ροίίϑγ οδῇ 
ΨΟΙΚ ῸΡ [}18 Οἰδὺ ηἴο Δ βογί οὐ νϑ586}8 ἢ6 ρ.6 8568 : 
ὨΔΥ͂, Δἴζου ἢανίηρ τηδΔ46 ἤθιη, ἢ6 τη πηπιαΐκα {Π6Π], 
σοηνογίίηρ {Π6 πὶ ἴγοπι {16 τοῦ Ὠοποιυγαῦὶα ἴο [ἢ 6 
1688 ποπουγαῦ δ ρΡΌΓΡΟΒ6Β ; ἴογ 1ηϑίδηςο, ἴγοπὶ δδίηρ; 
ΟΥ αἀτίηκίηρ, νθ58618 ὁ σἢδιηθοι-Ροῖβ,᾽" ψῃϊοἢ ἰαϑῖ 
(ΗΠ αν πὰ ΒοΖὰ οὔβογνθ) ἰιᾶανβ, ἴῃ Ηρθθγον, (ἢ 6] 
Ὠδῖηθ ἰη δἰἰϑίοη ἰο [ἢ18. [Ι{ 15 γοιηδγκοα Ὀγ ατο- 
(108, [η΄ ψν ῆδι 19 ἤθγα {Π6 εἰς τιμὴν σκεῦος, 18, ἴῃ. [Π6 
Ρᾶϑϑᾶψε οὗ ϑὅρ. 1ὅ., 16 καθαρῶν ἔργων δοῦλα σκεύη ; 
δηά Ψηδὶ 8 ἤρσγα εἰς ἀτιμίαν, 18 ἴπαγα ἰῇ ἐνάντια 
σκεύη." Ὑοῖ (458 ἢ6 ΓΙΘΉΕΥ βυρραβί8) τΠδὶ (Π18 51 π}}- 
Ιπὰ66, οΥ σοπιρδιΐδοη, οὗ ᾿Ἰηθη δηά οἰδὺ ἐ068 ποῖ, ἴῃ 
ΑΙΪ γοβϑροοῖβ, σογγθθροηΐ, 15 ρἰδίη ἔτοπι ζ6γ. 18, 6., 
Ψ Π6Γο τ{Πδὲ Ρτορί χοῦ ι.368 1}}18 51:0|1τ66 οὗ [Π6 ροζίοΓ 
Δη(Ἃ οΪαΥ, δῃὰ τη] α!δίον 810) ο᾽π8 τἢἰ (ὐοἀ δἰίεπι- 
6Γ8 ἢϊ5 ον σοιη56}5 νίτἧ τΠο86 οὗ Ὡϑη. 80 δαἷξο 

1ῃ διγὰοὶ 858,14 ὅς 15., νἤθγο, δίζον [Π6 5816 51Π}}}1- 
τυάδ, σοιπθ (η6 ψογὰβ ἐπιδοῦναι αὐτοῖς κατὰ τὴν κρίσιν 
αὐτοῦ. Το ἐπουρῆϊξ, ἰΠογοίογε, 18 οὶ ἴο 6 ργεββϑά 
θογομῃά {{π|8 86η56. [ἢ ψα οὐχῇῆϊξ ηοΐ ἴο δεῖ ἃ5. οβθη- 
8018 Δη )υ με8 οἵ (ὐοε᾿β ἀβδ! !ηρβ δηα ἀἸρθηβαιοϑ :Σ 

Ὁ ὙΥΉςἢ Ἰαι[οΓ 18. ννῸ}] ΠΠυϑιγαιοὰ Ὁγ εἴα. ΠΌ Ὠἱοάον. 17, 66. 
τῶν παίδων τις--- βαστάσας τὴν Δαρείον τράπεϑαν ὑπέθηκε τοῖς πο- 
σῖν --- ἤλγηκα ἰδὼν τὸ παρ᾽ ἐκείνῳ μάλιστα τιμώμενον, νῦν ἄτιμον 
γεγονὸς σκεῦος Απά κοὁ ΡὨΐϊο, μ. 890 Ὁ. (οεἰϊοὰ ὈΥ ΟδγρΖονυ,) .8118 
ἀτιμότερα ἴἰνυβ6 ν65ε6}8 ἃ πρὸς τὰς ἐν σκότῳ χρείας μᾶλλον ἣ τὰς 
ἐν φωτὶ. 
ἔ ἕω θά588ρ6 (Π}8 δἴαπδ ἴῃ Ὧν. Βίαγησγ᾽ β νεαγδοίοη: ““δηηοὶ 

ἄο αἴϊεγ (ἢ πηϑπηογ οὗ [8 ροϊεν νυ ἢ γοϑρεοῖ ἴο γοι, Ο ἤουκε οὗ 
16Γαεὶ ὃ βαϊ (ἢ Φεἤονα!. διὰ 65 [Π6 οἷἶδν 8 αἵ {πε ἀΐδρυ54) οὗ [ἢ 6 
Ροϊ(ΕΥ, Ε0 ἅΓ6 γ6 δ γ αἴβροβαὶ, Ο Ηυυϑ6 οὗ [εγϑο]. 7. Ἡπεῆβοῦενοῦ 
Ϊ 581.8}} βρεαῖκ Ἴοοῃοογηΐηρ ἃ μαϊΐοη δηά Ἵοοποογηΐηρ ἃ κίηράοῃ,, οὗ 
ῬὶυςΚίησ, ὑμ, οδοιϊηρ; ἀοννη, διὰ ἀεϑιγογίῃρ." 

: 80 Κορρο, νγχῇο οὔδογνεβ ἰῃβἴ ννὲ γηιϑῖ ἢοΐ ρυϑῇ (6 Τσομρδσί- 
ΒΟῺ Οὔ ἸΏδη δπὰ οἶδυ, (1π ννῃίοἢ {6 Γ6 ΓΘ ΠΊΔΗΥ͂ ροϊηΐδ οὗ θαἰδε πηῖ- 
Ἰαγὶγ,} Ὀδγοηὰ {Π||8 δοηἰἰαλδηΐ : “Κ ΠΟη ἀδοδῖο πυσηδηβδτῃ ᾿πηθες}}} }8- 
ἴοηι, υἱ εὐῆὶ 60 ογδδίοσε 810 (8 οἱὐ}ιι8 νοϊυπίαϊε. ΟΠ. 8 ε}118 ἴοτ- 
ἴσα υηἱϊοὰ μεμαοῖ,) αἰ[οσοασί, οαυλδᾶβ, ΟΌΓ πδς6 ὨΟῺ 81 γβίίομθ, οὐλ 
60 ἐρεγὶῖ, ἰαιριἀθηςιι5 αυδη) μὰ εδῖ, χα γεγο, εἴ δὶ ρεηδίγατε δα8 
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8ἃ8 πη Μαίί. 920, 1δ. ““ 5[14}} 1 ποί ἀο νῆδε 1 ψ|}} 1} 
τὶη6 ον ἢ.᾿" 

Ὦγ. Μδοκηϊρσε [8458 δίκη σγθαΐ ρϑίῃβ (0 σϑϑοιθ 
(18 ρᾶ88ᾶρθ ἔγΟΠ) ΔΩ ΔρΡΡ]]οδίϊοη ἴο Ἰη 4] ν] ἀυ4]5 ; ἰ6 
σοηο  ἀ68 (Δηἀ 4}} 4016 δηᾷ ἱπιραγίϊα! ᾿παυΐ Γαῦθ ἤανα 
ΠΟΠΊ8 ἴο (ἢ68 88π16 σοηοΙ510η) {{|ὰῖ 11 18 {πΠ6 ρονογῦ 
8η βονογοίρης οἵ οὐ ἴη (ἢς ἀἸβροϑβαὶ οὗ παξίοηδ 
ΟἿΪν τῇ 18 ἤδθῦβ ἀθβογι θα ὕγ (Π6 ἤριγα οὐ {Π6 ροῖ- 
ἴ6Γ ; δηα σοηβθαυθη γΥ, (ἢδὲ ὨοΙΠίηρ᾽ 15 βεϊ4 οὗ Οοα 8 
σγθδίηρ ἰηἀνΙἀυ14|8, Βοιλα ἴο "6 βανϑά, δηά οἰ ἢοσϑ ἴο 
06 ἀδιηηθά, ΕΥ̓͂ Δ Θχϑγοῖβα οὐ ὐϑβοϊαΐθ βονθγοίβηϊίυ, 
μὴ γένοιτο. 1 που]ά δάά4, {Ππὲὶ {116 βοορβ οὔ 8 νῇῃοΐβ 
ῬΑθϑΆΡ6 18 Δα ΓΔΌΪΥ 1ΠΠπ8ἰταϊοα Ὀγ ΟἸγγϑβοβί. δὰ 116 
Οτοεῖκ (οπιπιοπίδίοσθ. ὙΤΠΘΥ δχογί ὑΠϑεηβεῖνοβ 806- 
σΘ55[Ὁ}Π}ν ἴῃ ργονίηρ (ἢ τηΔη 8 66 ψ 1} 18 ἢοὲ ἤθγθ 
τηθδηΐ ἴο Ὀ6 ἰΔΚθὴ ἀψὺ. [1 ἴδοί (48 (ἢγυβοβί. ἢδ8 
{τ} γ ορϑογνθα) ““ {ῃ6γ 185 ἤδθιὶ ἤδγθ, ἃ8 ἴῃ οἵδογ 
Β: Π}}ΠΠ 468, ἰο σΑΓΘΙΆΠΥ χη ψ]αΐ ρᾶιῖβ οὐ (ἢ8 
5:Π}} τἀ 6 ἀγα Ἰηἰοηἀραά ἴο Ὀ6 Δρρ]ιϊδά, δηά ψῇῆδί ῃοΐ : 
ἴον ἴἴ 86] ἀοιῃ Βαρρθῃβ {πδὶ (6 Ψ}}!016 15 ἴο 6 ἰδ κϑη." 
“γε οὐρίῦ τἤδη (σοῃτπ.68 6) ἴο σἤοοβα βυοἢ ρᾶΓγίβ 
ἃ8 ΓΘ τἰιϑϑΐι! δητὶ ἀρροϑβίίθ, δπά ἰεΐ δἰοπμθ {π6 γεϑβϑί. 
ΓΗ8. σᾶποη ἢ6 ΘΧΘΙΏρΠ1Ώῆ{65 [ΤῸΠὶ βανθγαὶ ραβϑϑᾶρθϑ οὗ 
τῆς ΟΙά Τεβιδιηδηΐ, δηἃ ἀρΡ]168 {πΠ6 ρῥγὶποὶρίϑ ἴο {ἢ 8 
ΟἿ6 ΠΟΥ ὉΠΩ͂ΘΓ ΟΌἿΓ σοηδβιήογδίίοη, ν ἤθγο ἢ6 βονβ 
{πε 5οἷ6 ροϊηῦ οὔ 5: πα 6 8 ἴο (ἢ6 υ]Πππϊ6 ἃ ραββῖνα 
οὐδαϊδησα οὗ {Π6 οἶδ ἴο [86 ρμοΐίογ, πο σγείθγθῃςβ 
Ὀοίηρ ΠΔἀ ἰο οοπάμοξ ; 30 {Ππξ 1 σδΔῃ ἢδνα ποίϊηρ ἴο 
ἀο ψ"ἢ 16 φααδίϊοη οὗ Ἅγε6 ευἱξέ, 

Τίιο ραβϑᾶρθ 15 {18 ραγαρῆγαβθθα ὃν Μγ. Τυγηοσ. 
“ Αἀπμἰίηρσ ἰδ οὐ ἴκ65 {π6 (σθῃ 1} 65 ἰηΐο [15 
ςσονϑηδηῖ, δ γο]θοῖβ {πΠ6 σγοαίογ ρᾶγί οἴ γουν ηδίίοῃ, 
48 ἢ6 ποῖ, 48 (τοδίοσ, ἴῃ γιρῃς ἴο ἀρροϊπέ ἢ15 ογθα- 
ἴπγο5 ἴο ΨψὨδίανογ βἰζυδίίοη ἢθ σἤοοβαβἢ [1 ψου]ὰ 
ΤΑΙ οΥ δὶς, νῃδί γραϊ ἤανα γου, 8 εᾶΚ ἤδη, ἴο ἤηά 
ἔλυϊε νι {Π6 ΑἸ ΒΥ ἴον Ἐχογοϊβιηρ ἰΝ18 ργοιορα- 

ΟῚ ροϑεῖῖϊ. Επηὶ ταργεμϑιηάοθγα, ἰη) 5." ἰδαῖιῈ εἰ γα 6] } 118 ἃΓ- 
σύθγα διιάοαϊ. {{π|ὴ ἀδθεὶ ογβαΐυγα υἱγῖθιι8 ἃ ογεδαίοτε οοηοεββίβ, ὈΘὴ 6 
εἴ ρῥγιιἀθηζεῦ ; ΠΟ γεῦῸ δυἀθηάυμ εἰ οϑῖ, ἱῃ }1:15 ἴδηαυδπη νΟΟΒΤΘ 
ἐγοδίοσγειη ᾿ρδυη.᾿" 
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να Α8 ψ68ῇ τηῖρῇς τπ6 {πὶπρ τηδάθ σοπιρίαίη οὗ 
118 πα κοῦ, ἴῸΓ ηοΐ Πανίηρ' ἐογπιθά 1ζ βοπιθεμίηρ 686. 
Οοά [845 Ρ ΔΙ ΠΥ ἃ τὶρῃι ἴο ρίαςα ἴῃ6 οὈ͵θοῖ τῇς ἢ ἢ 8 
Ῥον ΘΓ [48 ργοάἀμποοά ἰῇ Δῃγ Γϑηἶς δηηοηρ' [15 ογθαί: ΓΘ 8, 
δΔηά ἰο ρίνθ ᾿ἴ 88 ΤΩΔΏΥ ΟΥ 845 ἴδν δαναῃίαροϑθ 85 ἢ6 
10 4568."---ϑίηςσο, (ῃογοίογο, (ῃἢ6 268 νουἱά δαᾶνθ 
δὰ ἢο γϑάβοῃ ἴο σοιηρ[δίη 1 1π6 ϑιιργοῦηα Βείηρ Πδά 

Πανοῦ ρστγδηϊεα ἔπ οπν [ἢ6 Θχίθγηδὶ ὈθηθΗϊ(8 οὗ ἢ]5 σο- 
νϑηδηῖ ; {Π 6} 5 ΓΘΙΥ σου] ἢοΐ γοϑοηδθὶ]ν οδ]οςί, 1, 
ἴο Ῥτοιηοΐθ 80ΠῚ68 Πηρογίαπί ΡΌΓΡΟΒΟΒ, 6 ψΠάγον 
ἔγοτῃ {ῃ6 πη) (ἢο86 ὈδΘηοῇίϑ8. 

Φῷ͵ εἰ δὲ θέλων ὃ Θεὸς ἐνδείξασθαι, αο. ἩΗδρτο 18 8 
δοςοηά 8Π4 πηοτα αἰγοοῖ δήβννοῦ ἴο {Π6 ΟὈ]ΘοίΊοη ργο- 
Ῥοβϑα δί νοῦ. 19. [{ 15 ψ6}} ορβεγσνθὰ ὈγῪ (γυϑβοβί., 
ἐπ δὲ Ὠανίηρ Ρυΐ ἴο0 5ι΄δῃησα {Π6|Γ ΠΏ ΓΘΑΒΟΉΔ0]6 ργίάθ, 
{π6 Αροβίία Ὀγίηρϑ ἔογναγα (ἢ6 5βο] θη, αἰκεϊοώυν 
(ηὴ6 σαυ865 ἢν Οὐ ἢ85 Γο]εοϊοα {Π6 στοαῖογ μαᾶτί οὗ 
6 ΨΦον 5 ρΘΟρΙο, δηά γϑορινοὶ τῃ6 Οδηκ 68, οἡ 
δοσουηῇ οὗ {πεῖν ἍΠ ἴῃ ΟἾγϑι. 716 ἤδίιγθ οὐ {}}|9 
ϑοἰιοη, ψὨσἢ οὐσυρὶθβ [ἢ6 Ὀγϑϑοηΐ δηᾶ ϑβονογαὶ 
δι σσοθάϊηρ᾽ ΝΟ Γ868, 15 τὴ 9 ϑἰδίοα ὈὉΥ Κορρθ. “ΤῇΘ 
ενν8 αᾶνθ ΠῸὺ γϑᾶϑοη ἴο οοπῃρίδιη οὗ (Π6]γ τε)θοίίοῃ, 
δἴησθ, (0 [18 νϑΥῪ ἄδαγ, (ἀὐοα 48, πιοβί πη] ρ παν, 
Ῥογῃθ Ψψίἢ 6 (νογ. 9292,}); αδηπ δὲ (ἢ6 Ηρδι θη 
ΔΓ ἰην 6 δηὰ Ὀτγουσῇῃς ἴο [ἢ}18 β8δίηθ [8] ον, ἔπγ- 
ὨΪ5Π|65 ἃ 8{ΓἸΚ|π σ᾽ ῥγοοῦ ἃ8 ψ6}} οὗ 1π6 Ὀίνπα Ὀοηίρ- 
ἐν" 88 [18 [8110 688 1η Κοδρίηρ ἢ]8 ργοπηῖβεβ.᾽" 

[6 ρσοηογαὶ 56η86 οὗ {}}}8 ρα88δ ρα 18, ἰη 664, 8ι8δὲῖ- 
ΟἰἸΘΠΕΥ οἰθαγ ἴγοῖη [86 σοηϊοχί;" θυΐ ἴο ἀδίογιηϊπθ 
18δι 86η56 ὈΥ ἴα αν οὗ Ιαρττπηδί6 σοηβίγυςσίοη δηά 
}υβὲ Ιηἰογργοίδιιοη 18 ποῖ 80 δᾶϑύ. Τῇ8 Αἰ Ό ΠΥ 
86 6Π18 ἴ0 Γαϑῖ ΘΠΓ γον π τ {Π6 ΠΙΡΉΪΥ δἰ] ρτς 4] οἢδ- 
τδοίογ οὔ ἢ8 βεηίθηςθ, ἢ] οἢ 19 ἔγοαυδηΐ ᾿η 1Π6 νυ τῖῖ- 
ἴηρ8 οὗὈ τἢ]5 Αροϑί[β, δηὰ βϑρβϑοῖδν 8.6 ἢ} ρᾶββαρθβ 89 
Βανα {86 ἔογηι οὗ αἰδίοριιθ, δηἀ οσοηΐδίη οΟὈ]δοϊ οἢ9 

Ἔ Αηὰ [᾿ 18 ψῈ}} οχργοθϑεὰ ὉΥῪῚ Μῖγ. Τυγῆθι 88 [υ!]ονβ: ““Τῇ8 
ὖεννθ, Βαγάοπει αηά ἱπηρθηϊεηῖ, ἤν ΠΟ γεάθοη ἴο σοιμηρἰαΐη, Ὀὰῖζ 
Σϑῖμεσ ἴο Ὀ6 (ὨΔΩ ΚΙ το οὐ, ἔον μανίπες Ὀογηδ νυ} τῇς) 50 Ἰοηρ, 
δίηςε ἴΠεΥ ἢάνα 80 Ἰοῦς. Ὀδαὴ σρα ἴογ μιυιηἰσ θη." 
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δηά τορ]1ε8.5 δοπια (οιμηηγεηϊδίογβ, ἰηἀ666, Θηἀθα- 
γΟΙΓ ἴο ἀνοϊά (6 ε6}}1ρ818, οἰ ποσ, ἃ8 ΗἩθυιμηδηῃ, ὈΥ 
[Δ Κίησ εἰ ἰηϊογγορδίϊνείν, Κ τἢ6΄ ΗφΌ. ΤΊ, ἴογ ΤΩΣ 
(ἐπουρῇι, ἃς Κορρα οὔδοῦνββ, δ ΠΟῪ 18 γδηΐηρ [0 
Ρτονο {Π18 ϑεῆδβθ οὔ πὸ σγεεά ραγίςϊο, ν!Ζ. [ῸΓ ποηη 6), 
ΟΓ, (88 Νοβββεὶί,) ὈΚῪ βϑυιρρίγιης ἦν δῇῆογ θέλων, (ἢι18 
Δ ΚΊΙηρ' [Π 6 ΡΓΙΠΊΑΣΥ ρτγοροϑιίίοη τοδὲ ἢ τ[ἢ6 ογά8 
ἤνεγκε ---- εἰς ἀπώλειαν. δ866 Βοβοηπι. Βμξ {18 1η- 
ΟΌΓΒ ἃ ρΓδαΐθγ ᾿ἸΓΒ ἢ Π638 [[}81}) [8 ἰἸηνοίνεα ἴῃ σΟῃ51- 
ἀοτγης ἴΠ6 ψογάβ, ψ τ} (Π6 οἷα Οοπιπιοηίδίογϑ, 88 δἢ 
δηδηϊδροιοίοῃ, ψὮΪσοΪΙ 13, ΠΙΟΓΘΟν ΘΓ, ΝΘΓῪ ΔρΡΎΘΘΔΌΪ6 ἰο 
(6 υϑάσα οὔτΠ6 Αροβίϊδ: 

Θέλων ἐνδείξασθαι ἰΞΩ οχραϊποα Ὀγ (αγρΖον δηὰ 
Κόορρα ον καΐπερ ἤθελε ἐνδειξ., οἵ ἴον ἐνδεικνύσει ; Βῖπ06 
βούλεσθαι δηα θέλειν ἀγα οἴἴϊδη γοἀυπάδηϊ; οἵ ψῃς ἢ 
(γρζΖον οἰ(68 βανθγαὶ Ἔδχδῃιρ 65, 8Πη( γοίδγβ ἴο ὐδίδκογ 
οη Αηίΐοῃ. 10, 8. Ρ. 866. Βαϊ ἴο τ16 δρρ!!ςσδίίοη οὗ 
[Π18. ργιηςὶρία οἡ 1ῃ6 ργϑβϑηῖ οσσδβίοη [ πιυβὶ οὐ]θοῖ, 
δ1η668 1 15 δὴ ΠΗΘΟΘΒΒΆΣΥ ρατίηρ ἀονη οἵ {Π6 ῥἰαΐη 
86η86., Τα βθηΐθησα 15 Ψ6]} γϑηάθγο ὈΥ 'Γυγηθγ : 
“Ὁ Βὺς ᾿ οά, νῆδη 6 ποϊρς αν ἀἰβρίαγοα [118 
νγαῖῃ, ἀηά βῆονπ [15 ρονθι, 58{}}} θόοτθ ψῆ {Πο56 
θη Ψψῆο ψαγα δι64 ον ἀσβιίγιςσίίοη, Ψ1} γου 6 50 
᾿ΠΓΘΑΒΟΏΔΌΪΘ 88 [0 σοι ρ δίῃ, οὐ ἰο πὰ ἔδυ] οἡ (ἢ 18 
δοσουης 

᾿Οργὴ ἴθτα βίη! ῇ68 τογαέλγμέ ριεπὶσἠπιθηέ ; ἃ8 ἴῃ 1, 
18., ἤθγθ 866 (ῃ8 ποίθβ. Γνωρίσαι 18 ΒΥΠΟΏΥΠΊΟΙΙβ 

Ἐ ΤῊ 9 9 ηοῖ ἴο ὕ6 εητῖγεὶν δϑογ 6 ἴο δὴγ Ηε]]εη 5.8] ἰά ΟΠ. 
γεβῦεβ οὐ 1ἴ Ἀγ οσοδϑί ον Ὠ6 ἔοι ἰῃ δυσῇ ραΓί5 οὐ ἴΠ6 (]αδβϑὶ- 
οαϊ υυγίιοθι8 ἃ8 μαγίακε οὗ (ἢ αἰαϊομ βιὶοαὶ οπαγδοῖεγ; οχ. σσὶ ἴΠ6 
Βιδίοριοθθ οὗ Ρίαϊο, δε δϑρϑοΐδ! ν τὐδὶ δα πιϊγαῦ]α Ὀι τηοβϑῖ δηὶρ- 
ΤΏΒ10Δ] αἰδ]οζιιθ, ΟΥ οοηΐεγεηςε Ὀεῖννεεη ἴἢ6 Αἰποηΐδη}8 απ Μείδηϑ, 
ἃἴ ἴῃ6 εηὰ οὗ ἴῃ 510) Βοοῖκ οἵ “Γυοςγαϊάεθϑ ; 8 ρεοαικιοιΐοη νυν} ἢ 
ὈΘΆΓ5 ἃ 5. ΓΟΠΡῸΓ ΓΕΒο δησα ἴὸ (0 πε δι) ]6 οὗ 851. Ραὺὶ ἴῃ (9 
Ἐρί 8116 (ἢ 8γ οἱἢαὺ ΟἸδβϑίσαὶ ννοσκ ἴμαϊ 1 ἤᾶτα τεδά. Βοῖ ἢ τΔΥ 
Ὀ6 οἰαβδθὰ διποηρβὲ ἴῃ τηοϑὲ ΟΌθουΓο δηα ἀπ βοι!τ οὗὁἨ σρπιροϑί δ ; 
ποι ἢ, τὶ ἢ τεβραοῖ τὸ (Π6 ἤογιωδγ, ἃ Ἰδυ ὃὉ6 οὔϑεγνεα, (παῖ [ἢ 6 
ἀΠΠΠουγ 16 ἴο Ὀς αἰἰεϊυϊοα ας τεπεὴ ἴο 1ῃὴ6 εἰὐδί ΓΒΕ 688 οὗ ἢ δϑιὺ- 
ἦεεῖβ δηὰ ἴδε διιι εῖγ οὐὗὁἨ [6 Γδδβοπί ΡΒ, 85 ἴο ΔΗΥ͂ ΟὐβουΓ Υ ἴῃ {Π6 
δίγὶε, ν]ϑοῖ,, ἔγουα 1ἴ5 Πρ ὮΪΥ δηϊδῃθα δἰγυσίαγο, νν}}} ἔγθαυθηι! ὃ 
ἔουπα (85 ἰὴ πιοοῖ Οἰαῦ ρᾶγίβ οὗ {παῖ τυτὶϊ6γ} ἴο ΘΑΥΤΥ ἢ ἰϊ ἰδ 
ον [᾿ἢϊ. 
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ὙΠ} ἐνδείξασθαι. Ηφτο ὙΥοἴΒ. ΔΡΕΥ σοπιραγοβ βὅθηθοδ 
(οηέίτγον. 1, Φ. Μοϊυοτευηΐ 1:1: Ἰππηογίαϊθβ ἢ Πᾶς 
Ῥυο!]ὰ οβίθηθογο νῖγοβ 81.88, τι ἀρρδγογαῖ ηυὰπι ἢ0}}14 
νὶβ Πυιηδηὰ αἰν!η 8 τγοϑίϑίογοί, δηὰ Ηϑογοὐοίῖ. 7, Φ4. 
ἐθέλωντε δύναμιν ἀποδείκνυσθαι καὶ μνημόσυνα λιπέσθαι. 

Τὸ δυνατὸν 18 ἴῸΓ τὴν δυνάμιν, ἃ8 τὸ γνωστὸν 1η 1, 10. 
δΔηά τὸ χρηστὸν ἴῃ 4), 4.; δῃ Ιἀϊοια ἔγεαυθηΐ ἴῃ (Π6 
(Ἰβ81ς δὶ ψυγί[ 6 Γβ8. 

22, ἤνεγκε, “δον εὐἱέδ, οηάωγοά, (κα τΠ6 ΗδΘὉ. 
ἐ4Ὁ2,) δηὰ ἀϊά ποῖ Παϑιϊϊγ ἀδβίγου θα, Ὀυΐ πναιϊοα 
ἔογ [Π61]γ γοέογιηδιίίοη." Γ118 18 ἐὐξειπίοῦ ὃγ {Π68 [ο]- 

“ Ἰονηρ ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ, ψὨῃϊοἢ 5. ἃ τὰ μεθα 
ἴον μακροθυμῶς. Απά 50 ΤἬΘΟΡὮγ]., ν ἢΟ ΘΧρ δὶηβ 10 
ὑπομόνη ἠνέσχετο. 

24. σκέυη ὀργῆς. ΤῊ6 νοτγὰ σκεῦος. ὨϊοὮ ΡΓΟΡΟΓΙΥ 
β'η}Π8 αἀην υοδ85εἰ, (ἸΚ6 τῃ6 ΗδθΌ. 523,) 18 οσολβίοη- 
ΑΙῪ υϑεά οὗ μεγδοη8;" διὰ 18 80 οηρὶογθά ἤοσα οἢ 
δοοουηΐ οὗ ([Π6 5ἰ πη! τὰἀ6 οὗὁὨ ἰμ6 ροίίαι, ψῃ!ς σγΘ- 
τηδί 6 51}}} ἴῃ 16 αὐϊπα οὗ 16 Δροβιίθ. Ὗατοίυϑβ 
ΘΧΡ ΔΙ ἢ8 ; ““ 1η 4ὸ8 Ὠοὺβ 6] οἷα 508 Θχβοαυϊαγ." 
11 15 ρύορθγ, ἤοψανοσ, ἰο σοηβίαθγ ἰῃ6 σϑϑὶ 56 ῃἙθδ 
οὗ (ῃ6 οχργεϑϑίοῃ σκεύη ὀργῆς, ἃ8 υ864 οὗὨ ρΡοΓβΟΉ8, 
“ψ]} ΠΟ ἢ (ἃ8 Κορρα οὔδβογνθβ), ἔγοια πορὶθοιηρ ἴο 
δίϊεηι ἴἰο [ἢ6 ἔογος οὗ [Π6 Ἰαησυαρα οὗ σοπηοη [ἰ6, 
ΒΟΠῚ6 ἤᾶνθ (ΚΘ ἴο 5] τη ϑρροϊηϊοά δηὰ 
ογθαίεα ὈῪ οά ἴογ εἰθγηδὶ ρυῃιβῃιηθηῖ. Αἕἔη [ηΐογ- 
Ρτγοϊδίίοη ἴο ψῇῃϊος τἢ6 Ὀεβί (οιμιηθηίδίογθ, ὑὈοιὴ 
δησοηΐ δηα πηοήσγῃ, ἅγΘ, ψΠΠ Γθαϑοη, Ορροβθά. δὅ0ο 
(ἸὨγγϑβϑοϑβί., ΓΠθορῆγ!., (Πουπιοηῖ8, ἀπά ᾿ΓΓΠθοάοτγοῖ, 
ψὨοπ] 866ὅ. ΟΥ̓ 6 τηοάδγη (οιηπηθδηίϊαίοΓθ, Οτοίλι8 
ἢ)48 τηοϑῖ δοσυγαίοὶ γ γραῖα {ἢ6 808 )6ςῖ. ΗΘ βᾶγϑ8 (1η- 
ἴεγ 414) “Ὑ ἅγβ ἤθγθ ἴο υπάἀογβίδηι ὈΥ σκέυη ὀργῆς, 
ποῖ πο ὈΥ͂ πδίαγο, θὰ θη ῃο Ὀγ]οηρ δηὰ Παγάσπρά 

πὶ Οἵ νοῦ Κορρα ρἶνεβ {6 ἔο! οννΐρ; Ἔχληλρ]ε8. ΑΌΟΙΙ, Ο. 8. 
ννἤεγα ἴΠ6 ἰαιο ἰδ οΔ]]οὰ ΠῚΘΠ 509. ϑίγδον 43, 2. ννβεγε ἴῃ6 δῆ 8 
οΔ]εἱ σκεύος θαυμαστὸν. ἱ ὅ84:). 2], 5. ΠεΓΕ Ὠυϊηδη Ὀεΐη 
(παιδάρια) ἄγε, ο61]|6εὰ σκεύη. 1 Ρεῖ, 8, 7. σκεῦος ἀσθενεστερὸν 
γυναικεῖον. Αὐτίδη Εμίοῖ. Ρ. 14, 1. σκενάριον σαπρὸν, ἤοπιο οἱ. 
Ῥοϊγῦ. ἔχοεγρ. Ρ. 1402. Δαμοκλῆς, ὁ μὲν Πυθίωνος πεμφθεὶς κατά- 
σκοπὸς πρὸς 'Ῥωμαίους ὑπηρετικὸν ἦν σκεῦος, εὐφύες. 
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ΜΊΟΚΘάΠ688 ΜΨΘΓΘ πηοϑὲ ψουτὮν οὗ τΠ6 Ὀϊνίηθ ρυπίβἢ- 
ἸΏΘηΐ ; 5800 ἢ 85 Ψογα πιοβί οὗ (ῃ6 2678 οἵ (ἢο86 
{{π|65.᾽5 Ηδδ οχρ]δῃβ κατηρτισμένα (ὈΥ 8η ἰάϊοπι 46- 
τινα ἔγοῃ (6 ρρτγον, ἴπ ΨΠοἢ Ἰδηρσυδρα τοι 108 
ῬΘΠΟΣῪ ΡῥδγΕΟΙρΡΙ 68 ἅτ οἴη ιτἰϑοά ἃ8 νϑιθ8]5,) ἢοΐ 
ῬΡεραγοά οἵ δαἀδρῖθα, θὰϊ Μέ, τοδάγ ἔογ, στίρβ ἔογ, 
ἕτοιμοι; πκ6 16 ΗδΡ. 55); νη ϊοἢ βθοπὶβ [ἢ6 τηοϑί 
58 15[Δ 0 ᾺΟΥΎ πηοάα οὗ Ἰηϊοιργοίδίίοη, δηά 18 σοηβιπιθα 
Ὀγ (ξευμδη., νῆο Ἔχρ]αϊηβ ἰΠ6 ψογά Ὀγ ἕτοιμοι. Τῷ, 
πονόνογ, ἴῃς αοέϊοπ Ὀ6 ἄν ο]ῖξ ὕροη, [Π6 ἀροηέ τηυβί 
6 οοῃϑίἀογθά 85 [6 β1:ππὸῖ ᾿ἱη56 1. Ηδποο ογβ- 
[{|8, Δη πηοϑὲ (οιηπιοηϊαΐοιβ Βίησα ἢἰβ {{π|6, ἢᾶνα 
Τοηἀδγρα 10 ““ δείξειν σοα ἰο ἀεσβιγυςεοη." Απηά 80 
ΘΟΒ θυ. : “ 41} 56 0505 4185] Δα ρορηᾶπὶ σοηξγδῃιης. ἢ 
ΤΓΗ8 πηοάθ οὗ ἱπίδγργοίαίοπ 18 4130 οοηῆγιηθα Ὀγ 
ΟΠ γγϑβοβί., Ψῆο ΘΧρ] δι ἢ8 ἰἴ : ἀπηρτισμένον οἴκοθεν μέντοι 
καὶ παρ᾽ ἑαυτοῦ. ἡ Απα 80 ὙΠΕοΟρΡἢγΙδοῖ. “Κ δύςοἢ 
(οοπηιιο8 Οατοῖ.) Οοὐἀ ἀο68 οὶ ᾿πηηπηράϊίο Υ 46- 
Βίγου, δυΐ σίῖνθβ8 {Π6 ΠῚ {{Π16 [ῸΓ ΓΟρδῃίδηοθ ; ἃ8 (ἢ6 
ψνογ 5 [Ο]]ονηρ βυρσσοβί. ὅ566 αἷϑ8ο 2, 4. Αῃά 80 
ῬΏΠο ἂρ. Εἰιβοῦ. Ριωρ. 8. Προμηθεῖται δὲ (Θεὸς) καὶ 
τῶν ὑπαιτίως ϑώντων, ἅμα μὲν καιρὸν εἰς ἐπανόρθωσιν 
αὐτοῖς διδοὺς, ἅμα δὲ καὶ τὴν ἵλεων Φύσιν αὐτοῦ μὴ ὑπερ- 
βαίνων, ἧς ὁπαδὸς ἀρετὴ καὶ Φιλανθρωπία γέγονεν" ἀηὰα 2 
Μεαοςο. 6, 14. ᾿Αναμένει μακροθυμῶν ὃ δεσπότης, μέχρι 
τοῦ καταντήσαντας αὐτοὺς πρὸς ἐκπλήρωσιν ἁμαρτιῶν, 
κολάσαι. Ἑτοτὰ 8} ψὮ]Οἢ 10 18 ρἰαίη τἢαὶ {Π6 ΡΘ ΒΟ 5 
ἤδγα τηϑδηΐ δΓ6 ἢοΐ ΠΊΘἢ 5.0} σοηϑιἀογοα 88 (Σοὐ᾿ β 
σγθαίιγθβ, ΟΓ 838 Ααδηλ8 ροβίθιυ, θυΐζ 8ιι.6}} 88 ΘΓ 
Πκ ηΐο Ῥμδγοδὶ. "ἢ 

ἘΞ Αηά 80 ὄνθὴ Ὠοάδάιϊάρε τπηἀεγοῖϊδη 8 ἴπ6 ἐχργοββίοῃ. 
Τ Απαὰ ἴῃ ἴδε βϑᾶπηθ ΨΥ ἴΏΔΥ Ὁ6 υπάἀεγθιοοῦ ἴἢ6 ἔΟἸ]οννὶπρ; 18Ὁ- 

Βἱηἶς8] μαϑεᾶροθ οἰϊεά Ὀγ Κορρθ. θἊπαγοῖῃ, ἴοὶ. 8, Φ. Ἀ. Ψοβερῃ 
ἀοουϊί: ΗΙ δυηὶ Ῥεγβεὲ 411} ργεερανδϑιὶ εἰ μαγαῖϊ δαηῖ δὰ ἀεμδηηδῃ). 
Ἀ. Βεοδαὶ ἴῃ Ῥεηϊαίουςῇῃ, 20]. 182,1. ἀεξηΐεβ Ὁ"221 ογαϊηδίϑβ δά 
(ΘΠ δηηϑιη : ἰϑγϑδοὶ γεῖῸ δὰ νἱϊδιη. Μιάγαβδοῃ ΜΙ .5}}]6 16, 4. δὶ ἡοὴῇ 
ἔδει ρα ηϊϊοητίδη), ογαΐᾶι8 εἴ δὰ γυαἀϊεΐαπι σδῃδηηθ. 

Σ Τχυς, Πἐἴῃ6 ργεϑεηϊ ραβθαρα 06 σοηδβί ἀογβα 85 γοίοσείηρς ἴο Ῥλα- 
ταοῖ; Ὀαϊ ΣΕ ἴο τῆς υειοέε, πρέϊΐοη, τ} 156 ννΣ)}}} ποῖ δρρὶγ. [πΔεβὰ ὀοίδ 
ΤΏΔΥ Ὠᾶνθ Ὀ6ει τηρϑηῖ ; δῃηα ἰθεγεο γα μὰ δὲ 15 βαϊα οὗ ῬΏΔΥΔΟΝ ΣΩΔΥ͂, 
θὲ ἀρρϊθὰ, πιμέαἐἐς πιμίαπαἶδ, ἴο 81 ἰηαϊν ἀυι)5΄ οἵ ΘΥΘΡῪ 806, 80 
ΤΟΒοΘΙ 6 Ὠΐμῃ ἰῃ (Πεὶγ Υυἱοθβ. “ πὰ. 

: Ἐς ἢ : : αὐτο, Ὁ τ τς - τὐχϑέπ, ατος οἱ κα 
Δ, 
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Τῆι ἔαρ Οτοιίυ8. Βυΐ ψῇῆδί 15 {116 βθηβ6 οἵ ἀπω- 
λεία ἢ Τ|αῖ Ψ1]}}, οἴ σουγβα, ἀθρθηά Ὡροη {Π|6 σμῤ)εοέ οὗ 
{πΠ6 ΑΡροϑε)ο 8 νογάϑ. [1{1τ θὰ οὗ {π6 υειυίδὴ παξίοη ; 
858 ἴῃ (Π6 ραΠεΓαὶ δ Ὀ68ῖ ἑουπάοα ορ!ηΐοη, ν᾽ ΙΓ ἢ 15 
ϑυρροτγῖοα, ἰοο, Ὁ {Π6 δηςσϊϑηΐ (ὐοιηϊηδηίϊαίοτβ, Μ 6 
τουδί πῃ π]οΓγβίδηα μμηϊδἠπιθηί οἵ {118 ψοτγὶ ἃ ; ὑμ1 1 οὗ 
Ῥλαγαοῖ, {8 μυηϊδιθηί5 Ὀοιἢ οὗὨ {1:8 ψογὶ ἃ δηά 
1Π6 ποχί. Βυϊ 1 διὰ ἰῃο! πο το (ἢϊπκ {πᾶξ {([)8 
ΑροϑΕ!ε δὰ δοέλ ῃ νον. ΑΔ ἴο ἐμ πηοιϊϑ οὐ (18 ἅπω»- 
λεία 8 ΔΟσοιη} 8Ππηεηΐ, (Πδὲ πγιδί, οἵ σοιιγβθ, δ6 ἰ[εἴϊ 
ἴο {{Ππ| Ψ]δάοπὶ δηἀ δα} οὗ ἰἢ6 ΑἸμ σι γ. Κορρθα 
υπαἀογβίδηἀβ ὈγῪ {Π6 ψογὰ βοίϑὶ ν [ἢ6 ρυῃϊδῃπηδηί8 οὗ 
ΔΏΟΙΠΟΓ ψορὶὰ : θυΐ ἴα ἀουθιβ υ]ιοίπο ἰἢ6 Δροβίΐα 
"4 ἴῃ νον θέον παΐ ρα ὨἸβμιμοηίϑ' Ηοο οβὲ βᾶρεγεὶ 
Τὸ πι6 1{ Β66 18 ΒΟΔΓΟΕΙΥ ΡΟ581|0]6 ἴο σοῃοθῖνο ἃ ἴθ πὶ 
ΓΠΟΓΘ βίγοῦρσΙ Υ Θχργοδδίνθ οὗ ἤηδὶ τγο]θοίοα, δνοῦ- 
ἀωγίηρσ ψγϑίῃ, δηὰ Ὥσνογ επάϊηρ ρυπιβηιῃοηΐ, (ἰδ 
ἀπωλεία. 

4248. καὶ ἵνα γνωρίφη τὸν πλοῦτον τῆς δόξης. ΗδοΓθ {1} 6 
ΘοΟηϑίΓυΟ(Π01} 18 Βυβροπαθα Ὀγ ἵνα ἔτοια [6 Ργεσθα )κ 
γοΙϑ ; 8η64 [ἢ68 βδη6 βιυραυ(οη τηυδὲ ὕ6 τοροαίθά 
Ὀοάι αἱ ([Π6 ὑθχ!ηηϊης, δηα ρεγῃαρδ δὲ {πΠῸ βηὰ οὗ [6 
ν6 186. ὅ66 Οτοί. 

423, πλοῦτος τῆς δόξης 15. ΔῺ Ηδεῦτον οἵ Οἰϊεηία] 
ΟΧρτγοβϑίοῃ, οὶ πη ΐγθα θη. οσοιγιηρ ᾿η ἴΠ6 Νὸν 
᾿ οριδιηεηί (85 Ερὶί!. 1, 7 δι 18. 2, 7. (ο]. 1, 27.), ἴῃ 
νι Ἰοἢ {ἢ ϑυυδίδηζινα 15 566 ἔθ 8ὴη δα)δεῖϊνα ; 4. ἀ. 
“..ἢγ]8 Βι ρογαθυηάδβηϊς σίογγ." Οὗ δυο ΗθοφὈτγαϊβη8 
{Π6Γ6 δια δίηι νϑϑίραβ ὄνθῇ ἴῃ {ἢ 6 ρμο] 5168. τοοκ 
Βίγ]6 οὗ ΡΙΗΪο ; {πουρ βδοϊοηθά ἀονῃ ἴῃ {6 6]0- 
αυρηΐ ΡΙαιοηϊϑί. ΟΥ̓ {18 (Π6 16 185. ἃ γϑιηδικαῦ δ ἴη- 
βίδῃςθ ἴῃ ἃ ρᾶββϑᾶσα οἱ Ρ]}]ο 46. ἤογα οοα ὃν Κορρεα. 
θεὸς τὸν περιττὸν πλοῦτον ἐπιδεικνύμενος αὐτοῦ. ΑΠα ἃ 
π||6 αἴτεον : τὴν ὑπερβολὴν τοῦ πλούτου καὶ τῆς ἀγαθότη- 
τος αὐτοῦ. 

28. σκεύη ἔλέους, ἃ5 Ορροδοά ἴο {Π6 Δη{Π|6ι}08] σκεύη 
ὀργῆς, πιιιϑὲ ἀδηοίδ ρθύβοηΒ Γεοαὶνθα 1ηἴ0 ΤΏΘΓΟΥ δηά 
ἀοςορίοα Ὀγ αοἀ : ““ ΡΕΓϑοηΒ (58 γγ8 τοί.) ἰῇ ψ Ποῖα 
Οοά 848 Βῆοψηῃ [8 φοοΐμδ5δ: ἴογ ἔλεος 15 [γα  ΏΕΪῪ 
{8 864, νν 6 ΓΘ Ω0 πιδπίϊοη οὗ π186ΓῪ δὰ ργθοθθα. 
Τη6 ΘΧργθδδίοῃ ΠΠΔΥῪ ὃ υπάἀογβίοοα ἰο ἀδηοία {86 
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ΜΠ οἷα Ὀοάγ οὗἉ (Πγιβίίδηδ, Ποῖ ΠΟΓ ψ6ν)}5 ΟΥὁ ΟΘΏΓ188. 
66 Μδοκῃ. 

ο΄ 98, ἅ προητοίμασεν εἰς δόξαν, “ΜΏοπΙ ἢ6 δά ῥΓο- 
Ρᾶγβά, ἠδδέϊηθά ἴον ρἷονν. Ηθιδ  εἴ8. σοιῆρδσεβ 
ΜροΚΠ α, [ο]. 24. ἴῃ ἔχ. 14, Φ2. εχ δαδεθαὶ ἀυο8 
Π]105---αἰχτὶ 1118: 8111, νοβ ἀίηῦο ΠΟΙ Ῥγεραγαίὶ βϑίϊβ. 
181 δά ψἱογίδιη τηθδπὶ : οἰϊδη] ΘρῸ Ποη ρῥτθοϊ ἤδη 
τθγσθάθῃ νϑϑίγαῃ. 6 γϑοοηξ (ὐομηπιρηίδίοι 8 δἱηΐ 
[Π6 ποίΐϊοῃ οὗὨ προ: Ὀυὺ 4{}}8 1 σαπποῦ Δρργονθ οἷ. 
(ἰδγίδϊηϊν ὈῪ {πὰ ίογςθ οἵ [8 πρὸ {ἰπ ψογὰ βίη ἔα 
ἀοοίίηο, ἄθογθο, οΥ̓ἀαΐη ; ἃ5 ἴῃ ἘΡἢ. 2, 10. 

ΟλγρΖον ἤθιθ δρροϑιίε!υ οἰΐθβ ἤΏΠο 17 α. Ὁ Θεὸς 
τὰ ἐν κόσμῳ πάντα προητομάσατο --- εἰς ἔρωτα καὶ πόθον 
αὐτοῦ. Τῆς σέογῳ τοῦδέ 6 ιιπαογβίοοά, (485 Ὦτγ. 
Μδοκηῖρς οὔδβογνθβ,) ποὲ οὗ ἴθ ρίογυ οὔ ϑίβθγῃμὶ 
ἸΠῈ6; ἴογ {ἰὸ δεγιρίαγα πανοῦ βρθᾶῖβ οἔέλαξ ἃ8 ἰο "6 
Ὀεβίονεα οὔ Ὠδίϊοηϑ, ΟΓ Ὀοαϊ6β οὗ τπῆθη σΟΙΏΡΙΕΧΙΥ: 
(νογ. 24.) πὲ τη6 ροῦν οὗ ὑϑῖηρ τηδάθ ἰἢ6 ΟἸυτοὶ 
8Π4 ρθορὶα οἵ ὅσο. “Νον [18 ΠΟΠΟΌΓ (ΠΟΠΠΙΠΏΘΕ 
ἢ 6), 48 θαβδίοννθα δητθηῦΥ οὐ {η6 ζ6ν}8, πῖρῇς ΠΕῪ 
6 ηδιηρα ρσίέογψ, Ὀδοδαβ8 ἰΠ6Υ ἀἀ ἐῆα σίονψῳ ὁ ἐὴδ 
1,ογά, οὐ ν]81016 δβυπροὶ οἵ ἴῃ6 Ὠινίηθ ῬΓΘΒ6ΏςΘ6, γϑβί- 
ἀδηΐ δπιοηρσ (θπ. Αηά, νψ]τἢ δα] ριορτγιθῖν, (ἢ6 
5816 ΠΟΠΟΙΙΓ, ἃ5 Θη]ου αὶ Ὀγ {Π|ο86 ψψῆ0 δ6ίϊανα Ἰῃ 
(Ἰγβί, πᾶν θ6 οδ! δ σίονψ, Ὀδοδιβα {6 (ΟΠ γβιΐδη 
ΟΠΌτγοΝ 15 8{1] απ λαδέαέίοη οἵ (ἀοά τῃγουρῇ {Π6 
δρι, ΕρΙ.. Φ, 22. ψῆο ἀν 6115 ᾽. [η6 ἢραγίβ οὗ 1τῃ6 
(Α1{Π 1 ὈΥ ΙΒ ρίάσθβ. Οοά ᾿85 Ὀδβθη ΠΝ 
168 δηα Οὐθηι1|68 ἴον βΡαοοπηηρ ἢ15 Οἢαγοῖ,, Ὀ. 50ῖ- 
δγίηρ 116 Ἰαἰΐοι ἴο γϑπηδίη Ὁπάθγ (ἢ 6 αἰδροηβϑίϊοη 
οἵ [ῃὴ6 ἰαᾶὰνν οὗ ἡδίυτο, ἀπά {6 ἔὈΓΏΊΟΣ τπάϑσ {Π6 
ἀἸβρϑηβαίίοη οὗ 1ῃ6 αν οἵ Μοβββ, 8δο ἰοῃρ ἃ8 ἰο 
τηδίτα 161 βθηβίῦ]α οἵ (ἢ 6 ̓η80 ΠΟΙ ΠΟΥ οὗἨ {Ππ6868 ἀ|8- 
ῬΘηΒΔΙ]0Π5 [ῸΓ (ἢ6ὶγ βαϊναίίοη. (ὑ4]. 4, 4. ΟΤτο- 
18 υπαἀογβίδης[5 {Π18 οὗ (Π6 εἴ πδίοη οὗ {6 ρἸΠ85 οὗ 
[Πη6 Ηοὶγ δρίγιε. Βαΐ 1[}18 18 ἱποϊιἀδα ἰη τ. Μδοκ- 
ὨΙρ 5 Ἰηζαγρτγοίαιοη : πουρῇ, 848 τοί! ἢΔ5 Πηοὶγ 
ΤΟΠΊΔΓΚΟΑ, [16 ΙΟΓΥ 185 ἴο ἢν 118 σομηοΠΟθιηθηΐ 
ἤθγθ, δηά 15 σοτῃρ]θίίοη ἴῃ δηοίῃοσ }18. 
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ΤῊ ἢ οἷα νοῦβθ 18 Μ}6}} ρᾶγαρῃγαβθα ὈΥ δεποοίέρ. 
8ἃ8 ἔθ] ονν8 : “ οδίαπάογοι αἰνι1148 ρἤογιϑ 1π νδϑβ8 
ΤᾺ 86 ΠοΓἷ86 (ἢ. 6. 1Π|8, 4υ] τ βου σογαάϊ αἰνίης ἰο- 
σαπὶ γ᾿ παυη1}) φὰθ (ἰπτυ]ὰ Ρογβθνογδηίς ἰη ῬΟηΟ, 
ΡΘΓ τπηρηϊὰ 88.018) ργεράγανις δά εἰθγηδπὶ σ᾽ ουδηΊ.᾽; 

Ποάά. ν6}} ροϊηῖ8 οὐὔὐ {ἢ 6 νἱά6 ἀἰδγθηςα ὑοΐνθοη 
{η6 ἴννο ἴθγπη8 νϑϑϑοίς Οὐ τὐγαἰἦ, δὰ υεδδοὶς ΟΓ πιθγον : 
1 Ὀεοΐπρ᾽ 8811 5: πρὶν οὗὨ 1ῃ6 ἴογιηθσγ, [παι 1ΠΘΥ ἃΓΘ 
ἡ ποα ζῶν ἀεεδίτιοίίοη, Ὀυϊ οὗὁἩ [Π6 Ἰαίίογ, ἐδαέ Οοά 
»Ῥγορανοα ἐδοηι ζὉγ σίογψ. “.Α ἀἰϊδιϊποιίου (468 ἢ6) 
οὗ 80 ρτραΐ πηρογίδηςθ, (Πδὶ 1 ὨΘΑΓΕΪΥ τυ 51} γν6 ΠΊΔΥ 
δνϑι Κορ [ἰ ἰη νίανν, ἴο ρυδτα τ18 δρα]η8[ ΘΥΓΟΓΒ, ΟἿ 
(ἢ τρῃϊ Παηά, ογ οἡ {δ 1οἷἷ.᾽ 

44. οὖς καὶ ἐκάλεσεν. 1) οὖς ἴον ὦ 15 (ἢ6 ἤριιγε πρὸς 
τὸ σημαινομένων; 5ἰηςσα6. σκεύη τεϊαῖοά το εγδοηδ. 
Κορρα γαπλαγῖκ8, {Π8 ἤεγο γγα ἤᾶνα ΔΠΟΙΠ ΘΓ ΘΧΑΠΊΡΪΘ 
οὗ τῆς Αροϑβι β᾽8 συβίοπι οὗ δοσυπ)ϊδίησ Ρεγο 5 
ὈΡΟοη ρετίοάβ ὈΥ {Π6 σορι]α οὗἁἉ ἃ σοϊδίνα ριΌ ποι η. 
᾿Εκάλεσε 15 Τοηἀογοά ὈΥ Οτοί8, “ οαἰέεα, Ἰηνιοά, 
Ὀτγουρσῇς ονοῦ ἴο ορϑάϊθηςο :᾿ δηῇ ἴθ οὔϑβογνοβθ [δι᾽ 
νογῸ8 οὗἉ οομηϑδεῖ ἀη( ἰαδοιν ἅτ οἴη 80 ἰδ κθῆ 48 ἴο 
1Ἰηοἰυδο (ἢ6 φουοηέ; 88 ἄαγὸ ἴΏ 1 Τί. 2, 95. δηὰ 
ΒΌΡΓΑ 8,80. Αηά 80 γοχγβί. δη ΡῬίβοδῖοσ. Βγ ἡμάς 
4ἴ6 τηθδηί (γι ϑ(ίδη8, νβοΈ οΓ 9068 οὐ (ὐθηΐ 68. 

ΟΥ̓ ιδ6 δτρυπηθηΐς ἴγοιῃ (ἢ6 141 νοῦβα ἰο {ἢ|8, 
Ιηο᾽υϑῖνο, ΤΌΓΠΟΙ ρσίνοβ {ἴπ6 [Ὁ] ΟΡ ΒυϊηπΠΊΔΓΥ : 
“Ἐτοὴ Ψηδίὶ 85 Ὀδοη 8414, οη (οα ὃς οἢατρεά 
ψ ἢ ἰη] 5166 2 Οὐ γίδι εν ποῖ. Βαΐ Π6 δοῖβ δοςσογά- 
Ἰηρ ἴἰο 8 ρίδαθυγα (νογ. 15.), δηὰ ἢ6 βαγ8, “1 ν}} 
βῇσν ἔδνοιις δηὰ θη σηΠ Υ ἴο ν᾿ οι Βοον  Γ 1 οἰοοβ6." 
Η!5 Ρ]δηῃ8β ἃγα ἃ}} ἀϊγεοίβεα ὃν ἢ18 ον Μ1}} (νασγ. 16.), 
80 {π80 {Π6]Γ ἀγγδῃροπηθηΐ ἀ068 ηοΐ δ αἰ] ἀδρθηᾶ ὕροη 
᾿υϊηδη 1Πο]]Πδίοη οἵ οβογί, θυΐϊ 5016] γ οη ἴμ6 Ὠῖνῖη6 
νυὺὶϊβάοπι (νοσ. 17.) Απά ἴο ρσῖνα δὴ 1:ηβίδηςβ οὗ ἃ 
θαά πδὴ Ὀαϊηρ τπηδάθ βϑυρϑβογνίθηῦ ἴἰο (6 ὈΪΝΙΠΘ 
Ρἰδῃ8, [ἰ 15 β814 οἵἨ ῬΠδγθοῦ, “ἴογ {18 ρᾳγροβο ἢν 1 
ΔΙ]ονοά 1η66 ἴο σοηῃίίητιθ, 1 ΟΥΔΕΓ ἴο αἰ ἴϑρ]ΔῪ ΤΥ 
ΡῬονοΓ τὨγουρὶ ΤΥ ονάυγδογ, ἀπ {ἢ ἴο βργθδά ΤΥ 
ρἴοτγγ ἴῃ [6 ψογὶα.᾽ (νοῦ. 11.) [{ 15 ρἰδίη, (μαγείογο, 
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ἐπδὲ οὐ 5 ργονίάφῃςθ 80 ἡἴβροβεβ 4}1] {πίηρβ 848 ἴο 
δάνδῃοα 18 οὐ ρμἰδῆ8, οχίθηάίηρ ἢἷ8 θεηθῆίβ ἰο 
8016, 8η4 5ΠΠ της ΟΙΠΘΙΒ ἰο οοηϊϊηθ6 οβθάμτγεαίσθ. 
(ν. 190.) ὙΜηϊ γου οβ]θοῖ, (δὲ βίης (οὐ 8 ῥ]δῃβ 
σληηοί θ6 αἰίογθά ὈΥ πηϑη᾽5 δἤἴογίβ, ἢο Ὀίδαια οὐρῆς 
ἴο θ6 ἰουπά ΜΙ γοὺγ σοπάαυςί, θαοδιι86 1 5 ῬΒοσνοβ 
[086 Ρ]Δη8 ἢ (νν. 20, 21.) 1 τερίγυ, ἢγβί, {πὶ {ἢ}18 18 
Ργεβυπιρίμουβ δηά ἱπάδοθηΐ ἢ 50 ὉΠΙΠ ογιηθα ἃ ογϑᾶ- 
ἴαγο, δΔηἀ μαῖ (6 Μακον οὗ 4] ἐπ] π338 85 υπη868- 
ἘΙΟΏΔΟΪΥ ἃ γι ἰο ἀἴβροβα οὔ ἢ18 ἔδνοιιγβ ἃ8 ἢ6 ρ]6 8868, 
στδλῃτηρ ἴο ΟὨΘ ροτγίίοη οὗ ὩΔηΚΙη ἃ ρσγοαίοι, δηὰ ἴο 
οἴπθγβ 8 1688 ἀδρῖϑο οὗ ὑββϑηρῆϊ. (ν. 922.) Απά 86- 
σοηάϊν, ἴο ΘΧΡΓΘ88 πη 86} ῥ᾽ ΔΙ ΪΥ ἴῃ γϑίθγθηςθ ἰο (Π6 
το]θοϊίοη οὗ υῃρα]ονίηρ ψ6ν8 88 Οὐοαΐβ σονεβηδῃΐ 
Ῥθορίβ, 1 Οοα ᾿ιδίῃ Ὀογῆθ μαι] ψ ἢ γου, 4]- 
(δουσὰ γου αν πηογιθα σοηαδιμηδίίοη, Ψ}}} γοι 
ἢηάα ίδυϊε ψ ἢ ψ δὲ οὐρὶί ἴἰο Ἔχοῖϊία γουγ στα 469 
Ης ν1}] ηο Ἰοῆρογ θθδγ γουγῦ οὈϑί δία γο)θοϊίοη οὔ ἢ 8 
ΟΠ, ψηοβο (ο8ρθ6] ᾿ οἶδε ἰο {πΠ6 (ὐδῃςι65 (ν. 298.), 

ἴῃ ογάδγ {παῖ 118 δἰ θββίησβϑ ΠΥ ὈΘοοΙη8 τ] ΝΘ ΓΒΑ ΠΥ 
ἀἸββθιηϊηδίοι (ν. 44.), δῃὰ τπΠ4ὶ Ὀοΐῃ τῆαγν, ἀπά (ἢ 
Βα θνηρ {6 νν8, ΠΥ ρᾶγἰοΙραῖθ [ἢ 118 ργι νη] ορθ5.᾽" 

45. ὡς καὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ λέγει, ε. Βγ ἰδ8 ψοτάβ ὡς 
καὶ 18 10] 164 : ““{Π6 Βι0)6ςἴ τηᾶῪ δ6 1ΠΠπδίγαίσι! ἐγοπη." 
ΤῊ ράββᾶρζα οἵ Ηοβϑθα ἤδθγα δανογίθα ἴο 181, θ---Ἰ0. 
οομῃραγοά ψῈ ἢ 2, 25. : ἴογ {Π6 αυοίδίοη 15 Βυρροβεοι 
ἴο σοῃβἰβι οὔ. Βο(ἢ {π6886ὃ. Τη6 ἴογηθγ (ΠΥ δηὰ 
ΤΑΥΪΟΓ οὔδογνθ) ἱπιπηθα δίοὶΥ τγοίδγβϑ ἴο {Π6 γοβίογα- 
οη οὔτ οχι!]οα ψ6νν8, ὈὉ ΠιὰῪ ΡΓΟΡΘΙΥ μα δοοοιη- 
τηοἀαϊεοά ἴο {π6 το]θοϊίΐοη οὗ {6 ἔθη {γι θ65, δηά τὴ 
ἰηΠπ|δί6 {δι [ἢ 6 ἐπί ΞιΣ οσσεΑϑιοηθά ἴῃ τπ6 Οἤυγς 
Ὀγ {π6ῖν Ὀαίηρ ἰδκθη αννᾶγ, διιουϊἃ θ6 δρυπάδῃεν 
ΒΡ} ]Π]6α Ὀγ 186 04}} οὗ 1Π6 (ὐΘη.}168." Βρ. Ηοτγϑεϊγυ, 
ἴοο, Ψ6}] γϑιηᾶγκβ: ““[Ἶἡη οηρ (6 ῥγορἤθοίθβ οὗ 
Ηοϑβοα, ([ἢ6 Αροβί[6 ἢγϑβί 4116 ρθ8 ἔψο οἰδυβθβ, θυΐ ἰῃ 
81} Ἰηνογίοα ογάσι, οι {Π6 284] νϑγϑθὸ οὔ {ῃ6 βοοοηά 
σἢαρίογ,  Ιοἢ βθθιβ ἴο γϑἰδίβ ᾿ἼογΘ ἐπ θα Ἰδίοϊυ ἰο 
[Π6 68}} οὗ (η6 ΟΘῃΈ 68: ““1 ψ}1}} 641} (ἤθιὰ ἢν 
ΘΟΡΪΘ, ζἄο. δῃὰ μοῦ θοϊονει, ὅς. Απηά ἴἰο {ἢεβδ 
ἰς 80] οἱ 8, 88 γοἰδίϊηρ 506] } (ο {π6 τοβίογδίίοη οὗ 

νΟ,. ΡΨ. 88 
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(ἢ 268, [ῃδὲ ρατί οὗ (868 ργορἤθοΥ οὔτ ἤγβί οἶαρ- 
[6γ, νη ἢ γι 8 [πὲ “Κ 1ῃ [Π6 ρίδοθ ψῆθγε 1 ψψα8 
βαϊ4 υπίΐίο {ἢ 6Π|, γ86 8Γ6 Ποΐ ΠΥ Ρθορίθ, [Πθγ 5881} 
ΠΟΥ 6 οΔ] 16 {Π6 οἢ]άγθη οὗ {Π6 [ἱνίηρ Οοά,» 
Ετγοιὰ (Π686 ἀοίδοῆοα ρϑβϑαρεβ, (ἢ οοηῃηθροίοά, ἢ 6 
ἀαγῖνοβ (ἢ6 σοῃῆτγιηδίοη οἱ ἢ18 ργοροβί(οη σοηοσογῃ- 
ἴηρ (ἢς )οηί ο8}} οὗ 6.78 8ηα (σβηΈ}68 ἴο {Π6 ΤΏΘΓΟΥ 
οἵ σοαὐ.᾽ 

ΤΠΟΓΘ ἀΓῸ βοὴ τηἰηυία αἰ δγθηοθθ Ὀοίνθε [ἢ 6 
Ηδ»., (6 δερί., δηά [Π6 ψογαβ οὗ [ἢ6 Αροβι]6, νος ἢ 
8Γ6 αἰ] σΟΏΠΥ ποίϊρα Ὦγ Κορρο, δηά ἱη ρθη οι} δο- 
οουπίρα ἔογ. Βιυῖ 1 ψΠΠ’ ἢοΐ 6 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ΤῸΓ Πη6 ἴο 
Ὀγηρ δ[5 οὐ Εἰ οἰϑι8 ὈΠΟΘΓ ΠΥ Γοϑάθγβ᾽ ποίϊοθ, δχοθρὶ 
ἴο 88γ(Πδἱ 1 οδ)δςῖ ἴο ἢ ϑυρροϑί[ἰοη [ἢδί {Π6 ΑΡοϑβ(]6 
υοϊοα “γι πιθηιοῦν. δα {μογοῦν αἀονιαίοα Ροιἢ 
οἵη ἰῃ6 Ηοῦτον δῃὰ αγοθεκ. Ἐογ ἰε τὴ6 Αροβέϊο 

(Βουρᾷι ϊ ἰο δοσοιημηοάαία δαὶ 88 ΟΣ ρΊ Δ }Ϊγ βιὰ 
οὗ 1π6 τϑϑιογαίίοη οὗ [π6 ψ6νν8," το {Π6 οἰ σ᾽ οὗ 1Π6 
Οοπ.1168, Πα ψου]ά ἴδκο (86 γί Π6γ Πθογίυ οἵ 81} ΠΕ] 
αἰζοσγίηρ [ἢ 6 ΨΟΓΩΒ, 80 88 ἴὸ δάδρί (Π6πὶ τῆς Ὀαοίίογ ἴοὸ 
[18 Ῥυγροβθ. [1π {Π6ῚὉ Γϑιη γκ8 οἢ [Π6 ΡἢΓΑΒΘΟΪΟΡΎ, 
(868 ῬΒΠοϊορίβί8Β ἀο ποΐ ποίϊοθ {Π6 υβ6 οΥ̓Ὠ οὐ ψὶ ἢ ἃ 
8 ὈΒ(Δ ΓΝ 6 ῸΓ δὴ αἀγεοέϊυθ. Νοῦν 1ἢ}18 Β6 68 ἃ ρτοαδῖ 
ἸΓΓΘΘΌΪΑΓΙΓΥ : γοῖ ἃ 15 Βαποιοηθα ΟΥ̓ [ἢ6 τηοβί ς6]6- 
Ὀταιβα τ 68. Ὁ 

" 80 δοάάτάρα νὰ} οὔδεγνεβ : “Εγοπι ἴα οοῃηθοίίοη οὗ ἐἢ6868 
ψογὰδ ἴῃ Ηοδεβ, ἰΐ ϑθθ [18 νιν εὐϊάθηϊ {Ππαὶ {ΠΕΥ γεῖεγ ἰο ΘΟ 5 ρυγ- 

οὗ τεδίογίηρ ἴΠ6 δεῦννϑ ἴο {Π6 ῥγίν!]ερεδ οὗ ἢΐδ ρεορῖε, αἴϊεν {μεν 
δὰ δε αὐ ἶΐ6 τεὐθοϊεὰ οὗ ᾿ΐωΏ. Βυϊ 1 ἰδ οὐνίουβ ἴπον αὶρὶν 
ἢ χτεαῖ ργορυγὶοΥ Ὀ6 δοοοιημῃοάδίεὐ (0 ἴπ6 οΔἸἸρ οὗἨ τα αθη- 
1166; δηὰ ᾿ηάεεα {παὶ στοαὶ ονεηῖ τηῖρι ἢ δόσηθ Ὀγοῦ ΘΙ ὃ 
ἑηξεστεά, ρα ἔγουι [6 [ΟΣ ΡΟΓΆΓΥ τε)εοιίσῃ οὗἁ (ἢκ 76 νν5, οὗ νιον 
τοῖν ἰοχὶ θρδῖο, (ἴον 1 νγδβ ποῖ ἴο δε ἱπιαρίηοαά αοὰ νουκὶ ἢδνα Ὡὸ 
φεορῖὶδ ἱῃ ἴδε τυοῦ]ὰ,) δῃὰ ῬαγΓΓΥ 85 ᾿ξ νγῶϑ ἴῃ (Π6 πδίῃγε οὗ (μὲ 
τοογα ρσοῦδοϊςε ἴμδῖ Πα δῃουϊὰ ς8}} {πΠ6 Ηεδίμδη ἐμδῃ τμδὲ μ6 
τεβίοσο ἴπο 7εννγ8, Ἡθεη ἢς ᾿πιδά ςαϑῖ (Ὠδη ΟΥ̓ [ῸΓ δυοῖ ἱηρταί(υδα δ 
τοηάεγοὰ ποτ 1688 ΤΥ ἢν οὗὨ ᾿ιἷ8 ἔδνουῦ τἤδη [6 τηοδὶ ἑἱἀοϊδίσου 
πδίϊοηβ.᾿" 

ΤΈυτίρ. Οτγεβί. 903. ᾿Αργεῖον δὴ ̓ Αργεῖον. ΤΉὨμιογά. 1, 137. Εαϊι. 
Βανεσ. γράψας τὴν τῶν γεφυρῶν οὗ διάλυσιν. 8, 96. τὴν οὗ περι- 
τείχισινε ὅδ, 8ὅ. τὴν οὐκ ἀπόδόσιν. Ὠϊοηγα. ΗΔ]. 669, 6. τῆς οὗ 
προεπιχειρησέωε. ΤΠεΙαϊδῖ, 262 ο. ἐπὶ οὐκ ἔργῳ τὰς οἰκίας. Ἐπτὶρ, 
Ηϊρροΐ. 196. διὰ οὐκ ἀπόδειξιν τῶν ὑπὸ γαίας. 866 ϑΟΔΙΡῸΣ Οἢ 



ΒΟΜΑΝϑ5, ΟΗΑΡ. ΙΧ. 7859 

27. Ἡσαΐας κράξει ὑπὲρ τοῦ ᾿Ισραήλ᾽ ᾿Εὰν ἡ ὁ ἀριθμὸς 
-οΟ-σωθήσεται. Ηρτο 18 ΔηΟΙΠΘΓ ρα888ρ6 ΘΧΡΓΘβΒΙνῈ οὗ 
1Π6 8δη6 βθῃηςπηρηΐ; Ὠδιηοὶγ, πὶ Οοὐ δά Ἰοηρ 
ἴογαβθθη (δι ἢοΐ 4}} {π6 Ψ6 28, θυ ΟΗΪΥ ἃ ρεᾶγί οὗ 
το νου 6 βανϑά, δῃηά δνϑηίι! γ Ὀτουρς τππΐο 
1Π6 οδρίαϊηίηρ οὗ [6 ον τη (ῃ6 Μαββίαἰ᾽ἰβ Κηράοῃι. 

ΤΠ6 ρᾶββαρθ 15 ἔγοιῃ 15. 10, 22, [8 56η86. δηὰ [8 
σοηηροίοη ψηἢ ψν δὲ ργοσοθάθβ, Ὧ88 ὕθθη ΔΌΪ ἰαἱὰ 
ἄονῃ ὉΥ ϑυτγοηδιι8. βιβλ. καταλλ. Ρ. 470. 8364ᾳη." 
“ς Τῇδ ργορμοί (Μγ. Τυγηῆοῦ οὔβογνθ8) 15 βρθακίηρ; οἵ 
(Π6 τοβίογδίζίοη οὗ (ἢ6 βγδϑ 68 ἴο ἀἰνιηθ ἱανοῦν, δηάᾶ 
{ΠΟγῸ 18 0 Γϑάβϑοῇ ἴο 80Ρ00οβθ {παὶ δῖ. 40] υπήϑθι- 
Βίοοα ἢϊπὶ οἰογννὶβθ. Ῥϑγῃδρϑ 6 τηθγοῖὶν Δοσοιηπηλο- 
ἀαίοβ [Πη6 ἰοχί ἴο ἢ18 ρύΓροβο, Ὀοσδυβα οἵ (6 510}18- 
τιν θεοῖν ἰδ6 βίδία οἵ (ὴ6 (ἀὐθηι} 65 δηα {Π6 15- 

Οαί}}. ὕδγῃ. 65, ν. 88, Οδϑδιῦοῃ οὐ Ὠίοηγβ. Ηα]. 10, 669. Ηεηγ. 
ϑίορῃ. οἡ (οτγίηϊι. ἀ6 Ὠϊαϊοοῖ. Ατὶ. 40. Μαγκίαπα οὐ Μᾶχ. Ἴγγ. 
185. 14.1. 967. ϑομηοίάον οἡ Χο. Αῃδὺ. 7, 7, 24. Ναϊοπδον οἢ 
Βατγὶρ. Ρίοη. δορὰ ϑοῆννερεὶ οὐ Ὁηοβδης, Ε. 10. Ρ. 44. Νοῆδ οὗ 
ἴδῃ, μοννονογ, ἢοίΐοα ἴΠπ6 τι8ὲ οὗ μὴ ἴῃ ἴῆ6 αὔόονα πηδῆπεγ; δηὰ ἰη- 
ἀδοὰ ἰἰ 18 υδῦὺ ΤΆΓθ. Ὅθα ΟὨΪΥ δχδιμοβ [ Κηον οὗ 8416 Ασὶϑῖ. (οηο. 
115. δεινὸν δ᾽ ἐστιν ἡ μὴ ᾽'μπειρία. Αμὰ Ρ]ωυίδγον, Τ. 4. Ρ. 111]. 
χρυσὸς ἐκ μὴ χρυσοῦ. 

- Ἠΐϊβ ΟΣ δ ΔΓ 88 ζοϊϊοὐνβ. ““ ΝΙπλΐγυπι Αροδίο!υϑ, ν. 24. ἀϊχογαῖ, 
Ῥοχηΐηυῃ αυοβάδιῃ εχ διά εἶβ φιυοθάδῃα νῈῸ εχ σης 119 νοσδ886, εἰ 
Ῥοδίοσί 8 τοι Ὀτιπ) ρτὶυ.8 ργοθανεγαὶ 6χ ργπη0 εἴ βασι μῆο σδρὶϊα Ηο- 
86:5, ρεγεὶϊ δα ργῖυβ τς ΤΩ ΘΓ ΓΙΌ) ΕΣ ϑδου 8 δου ρίυγί8 ργοῦδη- 
ἄσπ;, ἰὰ αυοὰ ἢὲ πος ἴοοο 7εβαΐε δἀἀποίο. 1. οουζιβ ογαῖ Ῥιορμεῖβ, 
ς. 10. ἀ6 μα ηΐβ, ΄αυξ ϑ6ε4υϊ ἀοδεῦδηϊ 5 ροΓ δ η ΓΕΡ15 Αϑβυγ! Οὐ ἢ), τ18- 
406 8 ν. 19. Ῥοβίχιδπη ν6ΓῸ 1116 ἴῃ ογάΐηξῃ γεάδοιυϑ ετὶζ, αἰιο ἤθη 
δηία Βογὶ ἀεδοῦδαῖ, αυᾶπὶ ροβί αϑάυοῖαϑ ἀδοθι τ 0.5, ἴὰης θεῖ ἐἰοὶς 
ν, Φ0 8644. ᾳιυοὰ δγ ἴα βεὺ εοτὰπὰ ροζΐυ8 ραυςδ τε] αυΐδ οἷο 
γεο ἱπηΐχυγε δ'πΐ, ὨΟῺ γοῖὸ 111ο, ᾳυΐ 608 ἴῃ οδρί νι αἴοτ) δοάἀυχογὶι. 
6 ἴδο τὸ ἰΐὰ ρογρὶὶ, ν, ἐφ, 23. Ναηι δὲ δἱὲ ροροῖιιΒ ἐμι5, Ο ἸΖεταεὶ, 
δἰομέ ατέπα πιαγὶβ δηῖε οδριἰν!αἴοτη Αβϑϑυγίϑοδπι, ἰϑιηθη μϑιςοὶ δγιηῖ 
δἀιηοάυῃ, εἴ δάε0 ᾳυϊάδτῃ, αἱ η0}}} δογαπι τεἰἐφαὶ δαϊατί δηΐ, πἰδὶ 
φυοὰ ρεῦ γνορηϊεπιίδηι δὰ Πευπὶ τευετέεπίμτ. Μυὶ οηΐπι ρεγίδυηξ, 
πδῖὰ νϑηϊοὶ δι ρεῦ 608 ὀτίεγιηἰπαίΐο ρῥγδεῖβα, 40:8 γιὰ δο8 διιδηιεγρεῖ; 
»τορίετεα φιιοά εχίεγπιϊπαίϊοπεπι εἰ ἐχοϊδίοπεπι ξαοὶεὶ Ἰδοταϊηυ8 πὶ ἐοτντά. 
Ἐπ μας φυϊάεπι Θχροβὶτϊο δι νογϑυπι εϑὶ Αθθηάδηβθ. Ἐοάεπὶ βοορὸ 
νοῖῦα ἤθε δἀάυχιι Αροβίοϊα8, ηἰπλίπιη ηυοθάδῃι οχ 7υάἀεεῖθ αὰ 
Ῥευτα οοηνογίθηοβ, γοϊϊᾳυοβ δυΐθμ 8) ἰδ μο8 ε886, Ουοά γοιὸ 
ἴῃ ῥἰεσίδαυς νεγδίοηθπι ϑαρι υδρὶ πανί γαϊθ γε πεῖ, ἴῃ ἐὸ οοπάε- 
δοθηαὶ! αυϊάεη) ΑΡοϑίο] 8, 86 ἃ ἀπά δον ὨΪΠ] ἀεγοραῖ.᾿" 

Β 
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ΓΑΟΪΙ[68, 48 σοηϊοιηρ]δίθα ὈΥ Ηοθοα. [{ σαηηοὶ Ὀ6 
Ρτονρά ἰῃδὲ ῃ6 αυοίοά {6 ραϑϑαρθ Ὑἱτ ΔΏΥ ΟἴΒΟΓ 
νίαν (ἢ84 (Πδὲ οἵ ΠΠΠυϑιίγαίίοη.᾽ἢ 

Κράξει τηοβί τοσδϑηΐ (ὐοιηπιθη ςδίογβ γοηάδγ “ ραίδπὶ 
τοβίοίιτ,᾽᾽ ἀρρθαϊηρ ἴο Ζοῇ. 1, 1δὅ. 7, 28. ὅ0 
οβγοῇ. κέκραγε' ᾧΦανερώς διαμαρτύρεται. Απηά 50 

(ξουμηοη. διαῤῥήδη βοᾷ. δεοδοοίῖρ., Βονονογ, ἔγθαῖβ 
ἰ 888 σΖενίβῃ ἔογη οὗ αἰϊαίίοη, 8δηά, 1 σοη)υποίοῃ 
νι Ὑ οἰ8., σίνο8 ΘΧΘΠΊΡ[68 ἴτομῃ [ἢ6 ΕΔ ΌΡΙη8. Βυὲ 
1 5ῃου ἃ θ6 γοπιθιηογο, {παῖ [ἢ18 γ88 ὈΥῪ ἐπ θπι ΟὨΪγ 
ΔΡΡΙΙΟα ἴο Ρῥγορ ιθῖβ8, οΥ {Π6 Ηοὶγ ϑρίγ!:. [11 {Ὠογο- 
ἴογο βϑϑίῃβ ἴο 4146 ἴο {π6 Ἰοιιά, ἔγεθ, δηῃᾷ διιίῃοσγί- 
ἰαῖϊνα ἴοηθ ψΠὶσἢ ρῥγορἤοῖβ της 8850 Ππ|6, γαῖ θοῦ 
(ἢδη ἴο {π6 ΡυὈΠΟΙΣ οὗ {Π6]Γ βαυίηρθ. ΤἬμ8, 88 
864 οὗ οὔῦρ [οτὰ δἱ ψοῇ. 7, 48. ἔκραξεν ἐν τῷ ἱερῶ 
διδάσκων, [ΠΘΓΘ 15 ἃ στΙοαῖ ῬΓΟΡΓΙΘΙῪ ἴῃ ἰΠ6 ἜΧργθβ- 
βΒἰοῦ ; 51Πη66 ἰἴ τν)ἃ8 Θβρβοῖ δ δρρ]:οα ἴο {Π6 βρθακίῃη 
οΟὔΊΠ6 Ῥγορἤδίβ. ΤῊ. ργορἢδίϊοδὶ τὸ κράξειν 566ΠῚ8 
4130 γοΐδισοά ἰο ἢ {πε ψογάβ οὗ Μεῖί. 7, 29. “" ἢ 
(δυσί {πΠ6 πη} ἃ8 οη6 ἢανίηρ Δ ΠΟΥ, 8η4 ποΐ 85 (ἢ 6 
Βογ1068.᾽ 

Ὑπὲρ [88 ἤθγα [ἢ6 86Πη86 οὗ περὶ, ΘΟ ΟΥ̓ πίη, οὗ 
γἢἸ0 ἢ) ΘΧΔΠΊΡ]68 ΠΠΔΥ Ὀ6 566η ἰῇ ὅδ0ῇῃ!. [8χ. Κορρδ 
8150 οἰΐεβ Ροϊγῦ. 2, 87. Αγγίδη Ε. Α. Ῥγϑξ. 

27. ἐὰν ἢ ὃ. ἀριθ., “ὁ Ἔνοιὶ [πουρὰ {Π6ῚΣ ἡ θογ 6." 
47. ες ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης. ΑἩ ὨγροτΓρο!] σαὶ 

ῬὮΓΑΒΘ [ῸΓ ““ ὙΘΓΕ 80 ΠυΠΊΘΓΟΙΒ.᾿ἢἘ 

ἢ ΤΗΐο ἀχργεβδϑίοη ἷ5 ἔουηαὰ α͵8ὸ ἴῃ ἴῃ (Ἰαβδίοϑὶ νυ ο τ, ἔτῸπὶ 
σι οτῃ Ῥεἰϑίοἰ ργοάυσεβ ηυσηθγουβ Ἔχϑαιρῖεβ, οὗ τ ἢ ἢ {6 Ο]ΠἸονν- 
ἱηρ; Μ1}} δυῇῆοςθ. Ηρ). 1], β. 800. ἀλλ᾽’ οὕπω τοίονδε τοσόνδε τε 
λαὸν ὄπωπα. Λίην γὰρ φύλλοισιν ἐοικότεε ἢ ψαμμάθοισιν. ΥἹΓΕ. 
Οεονρ. 2, 108. Εδὶ Ὠυμλεσυβ ---- Οὐδπ) 40] δεῖγε νεῖ, 1 γοὶ νεῖ 
τοηυοτίθ ἰάθη ίβοοσε 4υδπὶ του ΖΕΡΏγτΟο ἰὐγθεηῖυγ ΔΓΘΗ 86. 
Ῥιηά. ΟἸγρ. 2, 179. ψάμμος ἀριθμὸν περιπέφενγεν κεῖνος ὅσα 
ἀρματ᾽ ἄλλοις ἔθηκεν, τις ἂν φράσαι δύναιτο; ΑΤΪβῖ, [,γ8. 1968, 
οἴῃ. 1]. 1, 385. Οὐδ᾽ ἂν μοι δοίῃ, ὅσα ψάμμαθος τε κόνις τε. Ἦοτ, 

1 Οδγ. 48,1. Νυτϊογοαια σΑγθ 8 ἈΓΘΏδδ. 
Ετοῖὰ [8 βθβῆϑε οἵ ψάμμος ἃγοθε ἴδε ᾿γγορβ γ, θυ Ἔχργοβϑεῖνα 

ἴεγη ψαμμακοσια, υβϑεὰ Ὀγ ατῖτο, δηὰ ψαμμακοσιογάργαρα, ὃὉγ 
ΑΥϑιορἤϑηεβ, τ᾽ ΠΟ ἰ8 ἔοηὰ οὗ δι ιοἢ βεϑηυρεάδ]α νοσθβ. ΘΙῈ ἐν Ω0 
ἄουδι ὃὈυῖ [6 υβ6 οὗ ἴΠ σοτηραγίθοη ἴῃ Οσθεὶς ΤΏΔΥ ὃὲ τορασάθα 88 
ομ6 οὗ (᾿ς τε] 5 οὗ ἰὼ Ογεηίαὶ) ογίσίη. 
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47. τὸ κατάλειμμα σωθήσεται. ΓὮΒ δησίοηΐ (οιι- 
τηδηΐδίογβ ἤθγα ἰγθαί [Π6 ἃγίίς]6 88 ρἰθοηδϑίίο. Βαυῖΐ 
(818 τηῪ θ6 σοπβίἀογοά 85 γαῖμοὺ σοηνθηϊθηΐ [Πδῃ 7ὰ- 
αἰςίουϑ. Βρ. ΜΙάάϊοίοη {ὴηκ8 [Π6 ἀγίίοὶς ἀθηοῖαβ ἐδδ 
Γαι δηΐ, πδτηοῖν, τοῤϊοΐ τοαϑ αρροϊπέεα ὧν ἀοά. Βυΐ 
1 δὰ ταῖβοὺ ἱποϊϊποὰ ἰο (πίη {πὲ τὸ κατάλειμμα 
ὙΑ8 (ἢ6 Πδιὴθ ρίνθη ἴο ἐΐδ ἰδανίηρσ οὗἁ (ἢ6 ἀουρῇ 
Ταβοεσνρά [ὉΓ (6 ποχί Ὀγθδά- πὴ  κίηρ, 1. 6. (ἢ ΟἿ6 
ψογαά) (6 ἐφαυθη, 1. 6. [Π6 Ἰοαν-οα, ἸΙο. Τῆι Οὔ ου- 
Π]ΘΏ1:18 ΘΧΡΪΔΙΠ5 ἰ1: Οὐ πάντες, ἀλλὰ μέρος ἐξ αὐτών. 
Τὴ (Οὐοτημμδπίδίζογβ οοπραγα ἃ 53:11 }|4Γ υ86 οὗὮὨ {6 
ΗδεΡ. ῶ, ν ἢΐοἢ τ[Π6 Οὐκ Τγαηβίδίογβ σοπάογ ὈῪ 
λοιπὸς 8η4 118 σοπιροιη48. Αηά (Π6Υ οἷα 1ῃ. 1]]08- 
ἰταῖϊοη δίγδο 44, 7. Νωὲ ἐγενήθη κατάλειμμα τῇ γῆ" 
8δηά ψΊιΓρ. δη. 1, 80. το αυϊδθ ϑαηδῦμπημ. Τῆι θοΓἢ 
κατάλειμμα πὰ γεἰφιῖο τοῖϑυ ἴο ἃ ΝΘΓῪ 8:28}} ἢυτ- 
θ6γ; 8581η (ο. ἴῃ σοῦ. 8, ὅ4. (οἰδα Ὀγ ε.5.) (]8- 
τηδί Μρίβ]]5--- Το Ια 08 δγαίοσθβ. 6 Ια 08 ἢ ΡΓΟΡΘ 
Ιυσαῦτι νογθὸ οαἰαιη δίθι δ᾽. 11185 5 ση1Πῆσαί. 

28. λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμνων, 80}. ἐστι. 
Οη [6 β6η86 οἱ λόγ. (οτηπηοηΐαίοῦβ ἅ8Γ6 ποῖ ἀρτϑοά, 
ϑοηθ [ΔΚ [ἢ6 ψογά ἴῃ [18 ΟΓΩΪΏΔΓΥ 8686, δηἀ η6οΓ- 
δίῃ {16 Δοσοι 5 πιοηΐ οὗ ἃ ργαἀϊοίίοη, ([ἢ6 ΘΧχϑου- 
[ἰοἢ οὗ ἃ ἀδογθο: ψῇοἢ ἱηἰογργοίδεοῃ 8 ΔΌΪῪ 80}- 
Ρογίβιϊ Ὀγ ΕἸβηθῦ (ἡ οπὶ 566) δΔηἀὰ Οδγρζον, [}16 ]αίϊοσς 
οὗ ψοπ οὔϑογναβ, (ἢ ““ΤΠΘΓΘ ΔΓ [ὮΓΘΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ 
ἴῃ 118 νϑῦβα ψ Ὡ ΟΝ ἄσβογνα δἰζϑηςοη." 1. λόγον συντε- 
λεῖν, '. 6. βοηξοηζίδια ἴῃ Ἰυάϊοῖο ἔδιγθ. 4. λόγον συν- 
τέμνειν, ἔδέοπι δοοαγ : Τ)οοϊβαη βοηϊθηὐδη Ῥγοηθη- 
ἘἸΔΓ6. 8. λόγον συντετμημένον ποιεῖν, ΒΘη 6 η18Π ἀ6- 
οἰβᾶπι δχβϑαυ." ΤὉΤῇα ἱηἰογργοίδίίοη 18 ἴσο δάορίοα 
ὈΥ Κορρο δπᾷ ϑοίϊοθυβ., δηὰ ἰδαγηθαϊΐν τηδϊἰδίηθα ὈΥ 
Κγρῖα (σγῃοηλ 8566); [{ 18 ΠΠΟΓΘΟΥΝ ΘΓ σοηἢτπη6α δὃγ (ἢ 6 
ΨΘΓΥ ΠυθΊθγουϑ (8816 8] οἰϊδιοηΒ οἵ ΤΥ εἰβίβίη. Οἰθοτβ, 
ΟἿ {6 σοῃίτασγ, [8 Κ6 λόγος ἢδτγο, κ {Π6 Ηθ0. ὩΤ, 
ἴον γθ8. Αμπά Ἄοθγίδιηϊγ [Π6 νϑγῇ8 συντελεῖν 8ηἀ συν- 
τέμνειν ἅτ6 αυἰΐθ 88 ΔρΡΡ]1ο40]6 οἡ [15 Ἰηξογργοίδι!οη 
88 ΟἹ ἴῃ ἔογηηοσ. [Ιησθαά, 11 18 ηοΐ οαϑὺ [0 ἀδίογ- 
τηΐπθ ψῃϊοῦ ἀδβοῦναβ {Π6 ρῥτγαίθγθηςθ ; δίῃσε [86 
γοΣῦ8 ἀγα 64. Δ} ΔΡΡΙΙΟ40 16 ἴο ὨοΓΪ 56η5688 ; δηά ομέ 
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δἦογέ 15, ἰὴ ΟὟΓ ον ἰδηρθδρο, ἈΡΡ]16 4 1π4} ΠΕ ΓΟ ΠΕ 
ἰο ὕὈοῖΠ. ΤΤ]Πι6 ἀφδεϊβίοη τηιι8ὲ (Πογείογα ἀθβροηά προῦ 
οἴἢοὺ οἰγουπηϑίδησθβ ΜὨ]σῆ 10 ΜΟΙ Ϊ ἃ ΘΆΓΓΥ ΠῚ6 ἴοο [ὯΓ 
ἤογο ἴο εἰείδιϊ : δηα, δἵϊξο 4]1, υ0]688  Κηθν ἰο 
ψ δὶ ὄνοηΐϑ (6 ργορἠσέ δὰ τοίδγθησθ, δπὰ ψῇδΐ 
νν 88 ἰῃ6 τραὶ ᾿ητθηΐ οὔ τῃ6 “4οσέζο, να σοιὰ εἰδοϊάς 
ποι ηρ. 

20. ἤεγε νὰ αν δηῃοίῃει ρ858δρ8 Οἢ ἰῇ 838Π|6 
Β ]6οὺ νν "Δ {16 ργοσθάϊηρ ; παπιοῖυ, ἰἢδί 11 18 ἴο 86 
Δλογ 64 το {Π6 δἰηρσυΐίαγ θοπιρηί οἵ αοἀ ἰἢδί ἃ νΘΓῪ 
58014}} ρατγί ΟὨΪΥ (10 {Π6 6 χα βιοη οὗ {Π6 ρστοδῦ Ὀ0}Κ οὗ 
{Π|6 Ψ6)»ν8) ΡΟβ8655 {Π|6 ὑτοι!ηϊβϑα ἔβ] οἰῖγ. (ΚορρΘα.) 
Τα νογαβ ἄγα, ἴτομ [8.1, 9. δορί., (ἢ 8 ἰΓδηδβἰαιοί 

Ὀγ Βρ. Πόντῃ. ““ Ηδὰ ποῖ Φξηοναη, σοά οὗ Ηοϑῖϑ, 
Ια τ1ι9 ἃ γοιηηδηΐ, ψα ἢδα ϑοοὴ Ὀδοοιη6 458 ϑοάοι ; 
ψγ6 δα θ6ϑθη {κα υηΐο ὐομηοττδῇ.᾽" Μοϑί (οιημηεη- 
ἰδίογβ, ἃ8 Βρ. ον δηα Κορρθ, 1π|ηΚ {6 Γ6 18 ἤθσα 
ἃ ταίδιθησθ (0 801)6 ἰηνδβιίοηβ οἵ ἴυάδοα τηδ46 ὈγῪ 
Βοϑίη δπα Ροκαῖ, δὲ τῆς ἰδίίθ ρηΐ οὗ “οι δπη 8 
τεῖσῃ. ΟἸΠοΙΒ {ἘΚ 11 ἀδϑογιρεῖνα οὗ {Π|6 {{π|68 οὗ 
ΑἢὰΖ, ἤθη ΨΖιάεθα νν88 ᾿Ἰηνδαθα οὐ ἃ]Ϊ 531468, ὈγῪ 
(ῃ6 ΥΓΙΔΠ5 8Δη6α 5γδ 6} 165 το ἰἢ6 Νογίι, ὈΥ {Π6 
Ἑαᾳοηνίο8 ἔγοαη (ἢ6 δουίῃ, δῃά ὈΥ (6 ΡΠ 8.1} 68 
ἔτοιῃ (6 δῆοϑβι. (ὅθε 4 (ἤτγοη. 28. ὅ---Ι10.) οβοη., 
Δ5Ά1η, ΓΟίδιβ ᾿ς ἴο {{Π| 186 ΓΔ Ὁ]6 {1π|68 οἵ [ΖΖΙΔἢ. 
(ϑεε ὁ Κίηρβ 14, 8---ξ:4. 2 (ἤγοη. 14----24. 11 15 τηᾶ- 
Ηἰξεϑε {Πῶς (ἢ]8 15 ἃ ροϊηΐ οἴ ησογίδίη ἀδίθγιηϊηδίίοη. 

Αποίδοι αιιοβϑύϊοη, ἤονγανοῦ, νοῦ Γαδ Π8, οἡ ΨψὨϊοἢ 
(οπιιποηΐδίοιβ ἃῖ6 οί δργθεᾶ; Ὠδίοὶγ, ψῃϑίῃος 
{1158 ἰ8 ἰο θ6 σοηϑίάογθα ἃ8 δη ασουογηπιοάαξίοη οἵ {Π6 
Ῥτγορ θοῦ 8 ψοι 8 οὐ πού. ὍΠπα αἰϊδβουβδίοη οὗ {ἢ 58 
ροίηι ψου]ά ΘΔ τη6 ἰοο [δ γ : βυῇέῖςα ἴΐ [0 βᾶγ, ἰδέ 1( 
18 αρρίϊοαδέθ, ϑῖπεε 11 18 ΔρΡΡ]6α Ὀγ 1Π6 βαογθα ὙγΠΘΓ: 
δικὶ (Π6Γ6 185. ηο ἀουὺῦΐ θυῖ (6 Ρτορηείβ Πα συογῷ 
οἤέοη ἃ ἀουῦ!θ νίαν, δηὰ {ἢδὲ ΠΟ Γ 81} ἐχοΐθηἷο Β56ῃ86, 
τοίοιτιηρ ἰο ΡΟ] ς] ῬΓΟΒΡΟΓΙΥ οὐ δανογδιίγ, 88 
σουςμοα καθ᾽ ὑπονοίαν Δ 6οοέογιο. ἽΙν8 5661}85 ἴο ὕ6 
(ἢ8 σᾶ86 ἴη {{Π|Δ ριϑδθηΐ ᾿πβίδησςθ. Τῇῆα βίιάθης ψ}}}, 
ἀο ψ 6 }} ἰο ςαγθ Ἢ} σοπραᾶγα (ἢ6 Ηδῦ. πα δορῖ., 
δχδίμίης ἴΠ6 σοητοχί, σοηβ}}} [ῃ6 δογρίαγο5. δῃὰ 0- 
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ΒοΡρῇιι8 οὐ (ἢ6 ὨἰβϑίογΥ οὗ {π6 {1π|68, 8πα 6 η ἴΌγπὶ 
ἢ15 οψῇ Ἰυάρσηηρηί. 

ΤὮς σπέρμα 18 ὮΘΓΘ ὙΠ: ψτἢ (6 κατά- 
λειμμα : δῃηα 88 ἴῃ ἰδ ἰδίίο ἔῆθσο 15 ἃ πιθίδρῃοῦ 
(ἌΚθη ἔτομι ὀγοαά-ηιακὶηρ, 80 ἴῃ (ἢ6 ΤΟΓΠΊΘΓ ΤΏΘΓΘ 18 
ΟὯΘ ἰδίζθῃ ἴτγοπι ϑοισὶπρ' : 8ῖἴησα ἰξ ἀσποίθβ ἐμ 8π18}} 
τουθπδηΐ γοβοσνοά ὃν ἰδ δριου υγιϑῖ [ῸΓ 86θῇ." 
ΤὨυ8 [ἢ ν 88 νν6}} δρρί θὰ ἰο ΔηΥ͂ σθπηηδηῖ, 88 οὗ ᾿ΐνθ 
(ο4}8 τεβογνε, ἰο γεκιηα]8 ἃ Ηγο. 

Κορρβδ γοιηαγίϑ (δῦ 1ῃ αἷμοιωθῆμεν αἷς ἰἴ6Γ6 18 8 
Τοἀυηάδηου ἴογ ὡμοιωθῆμεν τῇ Γ.; 85 Ηοβ8.4,6. Βαυΐ 
10 ῖ8 γδί ον ἃ σοηΐουπηάϊίηρ οἵ {νὸ βϑαραγδίβ σοηβίγυο- 
(018 7 ψ ῃοἢ 18 ποῖ υηΐγοαυθηΐς ἢ Ὀηρτγδοιβοά 
ΜΙ ΕΓΒ, ΟΥ (Ὧ0886 ῇΟ ἃγαὲ ΓΙ ΓΉΡ 1 4 ἔογοίρῃ ἰδῃ- 
Ξυδρθ.᾿ 

80. τι οὖν ἐροῦμεν, ὅζο. ΤὨϊ5 ἐογηλυΐα, σοηϑιἀογεα 
ΌΥ 186] ἢ, ἰ5 δοηηαν δαί νᾶριιθ, δηά (π8 ΓΘΟΊΓ685 1{ 10 
υα ἀοίογιηϊποα Ὀγ {ΠῸ σοηίοχί ; (566 ποίθ οἡ 7. ἤ. 8, 
81.) τοῦ) ἃ σοιηραγίϑοῃ οὗ ψῃϊοΐ, 1 18 ρ]δίη ταὶ 
10 τηυϑὲ ἤᾶνα (88 1ῇ {ἢ 6 ραβ88ᾶρα ͵8[ τοΐογγθα 0) [ἢ 68 
86η86 ““Μῆδί οοποίμδίοη, ἴῃ 6ῃ, ὅ[Α}} ψα ἄταν (ἔγοηι 
{118}. 1. 6. πρὸς τοῦτο, οὐ ταῦτα, ΨὮὨΙΟἢ ᾿οΓά8 ἀγα οἴθη 
ΒΌΡΡΙ16α, δοβοοριίροη τοηάριβ : “ Ὑάῳκδϊί, {ἢ θη, 5}4}} 
6 Βαγ}" Βυῖΐ [6 αυσδβίίοη 18, ἢ δι ἰ8 τηδδηΐ Ὀγ ([|18, 
ΟΥ̓ ἔξοδο ἐλπίηρεθ9 Νοῖ (48 Κορρεο δηὰ Μδοζκη. βιΡ- 
ΡΟ586) ἩΠδύ ἢ88 }υϑί ργεοοθά γϑϑρθοίίηρ' {Π6 Ῥσοόρῇθ- 
οἶρ65, ὅζα.; ψῃῇηϊσὶ νου Ὀ6 ἴοο ᾿ππϊ6α ἃ Β6η86: δυΐ 
ταῖμογ, ““ ψ δῖ, (ἤθη, 15 πες οοποίμδίοπ ἴο Ὀ6 ἄγανῃ 
ἔτοιὰ ἰδ τολοίθ οΥΓἹ ἐδα μιν δοεαϊΐηρ ἀἰδοιδοίοη," Ὁ σὨϊοδ 

ἘΉΡΤο Ῥείοιεἶπ ἀρροβί(οἷγ οἰϊε8 Ῥίαϊ, Τί). "Ὁ. 1044. ἕνα γῆς 
κατακλυσμὸν μέμνησθε---ἐξ ὧν πᾶσα ἣἧ πόλις ἐστι τανῦν ὑμῶν περι- 
λειφθέντος πότε σπέρματος βραχέος. ΦΦοβερῇ. ΑὨι. 19, 7, 8. μηδὲ 
σπέρμα τοῦ γένους ὑμῶν ἀπολειφθῆναι. Απάὰ 1], ὅ, 4. παρεκάλει 
δὲ τὸν θεὸν, σπέρμα τι καὶ λείψανον ἐκ τῆς τότε συμφορᾶε αὑτῶν καὶ 
αἰχμαλωσίας περισώσαντα --- καὶ σνγγνωμονῆσαι τοῖς νῦν ἡμαρτη- 

ἔνοιΞς. 
᾿ 1 Βοῖὰ οὗ νη ἢ ὁσουΓ, ἀπ δτα κερί εοραταίε, ἴῃ ἃ βρὶ εἰϊοὰ ρᾶΓα]- 
1ε! 81 οἵ Ε'2. 89, 2. ““Τπου δτὶ {8 8 γοιιηρ; ᾿ἰΐοῃ οἵ (ἢ παϊίοῃβ, κηὰ 
ἴποιι αὶ 88. ἃ ὑγῃ816 ἴῃ ἴῃ6 8688." . 

Φ 80 Μι. Τύγηοσ. “ΤῊϊΐβ νεῦβα δηᾶὰ ἴῃ ἵνγο ἐο]ονίηρ δ ΟΥΥ 
ψπαὶ ἀοσϊγίηο (Π6 ργεοθάϊηρ; ἀἰδουδβδίοη 8 ἰηϊεηάἀεα ἴο ἐ]}ιιίγαίο, 
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(45 ΒΊΟΥ 8875) [85 ἃ τεοαρὶἐιϊαείοη οἵ 1Π6 ΨΠ0]6 ἀ 5- 
Ρυϊαίίοη οὗ 6 Αροβι!8 ἰῃ {π|8 Ομαρίθγ, ᾿πά (δ18 
18. σοπῆγιηθα ὃγῪ ΟἨἩτυβοβί. 146, 86. Ἧ σαφεστάτη 
λύσις ἐνταῦθα λοιπόν ἐπειδὴ γὰρ καὶ ἀτὸ τῶν πραγμάτων 
ἐνεδεῖξεν (οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἰσραήλ οὗτοι Ἰσραὴλ) καὶ 
ἀπὸ τῶν προγόνων τοῦ ᾿Ιακὰβ καὶ τοῦ Ἡσαῦ, καὶ ἀπὸ τῶν 
προφητών, καὶ τὴν κυριωτάτην ἐπάγει λύσιν ἐκ τοῦ ᾿Ὡσηὲ, 
καὶ τοῦ Ησαΐου, πρότερον τὴν ἀπορίαν αὐξήσας. ὅδὲα 
αἰ8οὸ ΤΠΕορμΥ]. δπὰ (βεουπιθη. Ο(γρΖον ψουἹὰ οχ- 
ἰδηἀ {ππ6 ἱπιογγορδιίοη ἰο (Π6 οηὰ οἶναοι. 851., 80 (ἢδί 
ἢ ΔΗΒΌΘΓ ΤΠΔΥ δὲ σοῃίδιποα ἰπ νόγ. 88. Απά ἢθ 
οὔδβογνοδθ, ἰδδὶ 18 ρυποίυδίίοη 18 ὙΘΡῪ δυ 18 0]6 ἴο 
[πΠ6 ἀγρυϊποηΐ δηὰ ἴο (π6 βίγ]6 οὗ (ἢ18 Ερίβι]θ, ἴῃ 
ΜΠΙοἢ, δοσ (ἢ6 ἔὈγπη 148 τι οὖν; ΟΥΓ τί οὖν ἐροῦμεν ; 
(Π6Γ6 ΖΘΏΘΓΑΙΥ [Ὁ]]|ονν8 ἃ ἔγοδῃ πῃ θγγορδίοη ; 8ἃ8 1ἢ 
8, 8 ἃ 9. 4,1. 6,7. 9, 19., ἄς, Βιυΐ δυςοῖ νδγοὶυ, 
Ὠοΐ ἴο 880 ᾿ἸΓΓΟρΡῚΪΑΓΙΕΥ, 15 (ἢ ΘΓ [η (ἢ 6 ΑΡοβε 6 Β βίυ]ο, 
(δὶ 0 ἀγρυπιοηΐ γοϑιϊπρ ὕροη ἐλαέ ΔΙο Πα σδῃ Ὀ6 οοῃ- 
οἰυβῖνθο. Μοβί ἀδθρϑηάβ ὕροη (ἢ σοηίοδχί ; δηἀ ἤοΓο, 
Ι[οσοποείῖνα, [{ 15 1η ἔδνοισ οὗ (ἢ6 σοπηηοη πηοᾶάς οὗ 
Ρυποιυδίίοη, δηά {Π6 86η86 αῦοόονα ἀδίβιθά, ψῃ ἢ 15 
ΤΏΟΓΘΟΥΘΓ ΔΡΕΠΉΔΉΓΥ βυρρογίθα ὈΥ ἴδ δηςσίθης [ἢ- 
17}. 2 λ.}. δὼ 

ἢ ἕογοθ οὔ (ῃ6 ψογάϑ διωκεῖν, καταλαμβάνειν, δηὰ 
φθάνειν, 18. ἸδαγηθΪγ δηὰ ἰηρθηϊουϑὶγ 1] δ γαῖδα ὈῪ 
Ὧν. Ηδυνηοπά, ψῆο [868 πα) 41} ἴῸΓ δροῃ δίς 4) 
ἴογι8. (866 ἢ]8 ποῦβ, ογ {Π6 Βυπη ΠΑ ΓΣΥ οὗἁ 1{ ἴῃ Μδο- 
Κηϊρχηί, οὐ 51.416.) Απά, ᾿πάφβά, ἀροηιβεῖσαὶ δά σγτα- 
Βδδί1 5 ΠΠΘΓΔΡΠΟΓΒ ἃΓ6 ποῖ υηΐγοαυθηΐ ἰη [ἢ]5 ΑΡροϑΒ18. 
Βυΐ ρΡοΓἤΔΡ8 ἰΐ 185 Ὠθᾶγογ {Π6 {τ} ἴο δυρροβα (ἢδῖ, 
(πουρῇ {[Π6 6 ΓΠῚΒ ἸΏΔΥ Ὀ6 Δροῃηϊβίϊςαὶ (ογ γαίῃ οσ (Δ ΚΘῊ 
ἔτοπι λιηέϊηρ), [6 Αροβί]6 Ιηἰοπάἀθα πο βιιοῖ 8]1ὺ- 
βίοη. [{ ΠᾺῪ βιιῆϊος ἴο γεραγά [Π6 θχργθβϑιοῃβ (στ ἢ 
ΟΠ γγβοβί.) 8ἃ8 ΝΘΌῪ βϑίσοηρ δῃὰ βἰρηϊῆοδηΐ οηθ8, δηὰ 

4. ἃ, ““ΤΠιε βοορὲε οὗἉ {π6 υυτῖτοῦ 8 ΠΟΘ δεοογίδἰ πεὰ ἔγοιλ Ἦΐ8 οὑσῃ 
αχρτοδα δίαἰθηγθηῖ." (οχηραῖο Εγησβῖὶ, ὃ 96, ηοῖϊθ. ΑὮΥ ἱμίεγργε- 
(αἰίοη, ἰπογοίοσο, τ Ὡ] ἢ 8 οὶ ἰὼ οσοϊῃοϊάδηοο ννὶτἢ 1}}}8 δἰδίθιοηῖ, 
Ἄοδηηοῖ Ὀε ἴῃ ἴγιῃς τηεδηΐηρ; οὗ (Πἷ8 Ομαρίογ." 

Ὃ 80 Ἰπεοάογεοῖ : Κατ᾽ ἐρώτησιν ἀναγνωστέον ὑποστίϑονταςε" 
εἶτα κατὰ ἀπόκρισιν τὰ ἑξῆς. 
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95 {Πδἰ δοσομηΐ 8βοἰθοίοα ὉΥ (Π6 Αροϑίϊθ. 76 τιν 
σΟΠΊΡΑΓΕ ΚΒ. 84, 14. “δϑβοκ ρβϑᾶςθ, δηά ρυζγϑιι6 ἰἰ,᾽ 
Δη6 1 οί. 8, 11. ““δεδῖκ ρϑδοθ δηά θῆβι8 1. ΤΠ 
ἴΘΣΏ18 1η6]οαίθ ΘΑρΌΓΠΘ658, ΔΏΧΣΙΘΙΥ, ὅζο. : 838 ἴῃ Τῆι- 
ογά. ᾧ, 68, τὰς τιμὰς διώκειν. Εἴἰοτο γ᾽ εἰ5. δά ἀϊτιοθ8 
ΒΟΘΓΆΙ] ρϑϑβδρθθ ὙΏΘΓΟ {Π6 ἰΘΙΤῺ8 διώκειν. Δα. κατα- 
λαμβάνειν ἃτ6 Ορροβρά: [ὁ δϑδοῦ ὉἴΠα6γ. [Ὁ 8 Υ θὲ οὔ- 
βοινϑά, (Πδἰ κατὰ 8] 65 ἀοευπ, δη ἃ καταλαμβ. βἰκηΐ- 
ἢφ58 ἰο σοῦ ἋΡ ΗΝ ὈΥ γωπηΐὶηρ ἀοιθη, Α8 το φβθά- 
γειν ἴξ οδηηοί Ὀ6 ἰπουρἕξ ἰο πᾶν ΔΠΥ Ρθου ΔΓ Αἰ [α-: 
8Ι0η [0 {Π68 ρατηθ68. [{ ΤΩΘΓΟΙΥ ΠΙΘΔΏΒ 0 αΥ̓Γίυε ταί. 

Διαύκοντα 18 [6 ρΡΑΓΕ ΟΡ 6 ̓ προγέθοϊ, ἰο θα ἰδίκθῃ ἴῃ 
ἃ. ΡΪυρογίδος β6η86. Κατέλαβε, Ὀθίηρ δὴ Αοεσίδβῖ, 
πηιδὲ Ὀ6 γεηήθγαα “Ἅ ἤᾶνα ἔοιιηα. δι. ἀο βηή.᾽ 

Δικαιοσύνην. [1 18 ρ]αίη {πὲ (ἢ]18 ψογα, ψ ῃ ἢ ΟΣ 
τϑοθηΐ (οιηπιοηΐβεοιβ οχρίδίη ΔΎΨΒΥ, τηυϑί, 1 [19 ΡΓΘ6- 
86η{ ΔρΡΡΙΙοαἰίοη, ἀθηοίθ 5 ΡΥ ἃ πιοάδ οὗ οδίαϊπίῃηρ; 
ΔρΡργοδδίΐοῃ δηα δοσερίδησα νἹ (ἀὐοά, 80 848 ἴο ὃὈ6 
τοραγαθά ὃν ἢϊπὶ 8ἃ8 γτἱρῃίθουβ. Τῇῃδ ψογάβ δικαιοσύ- 
γὴν δὲ τὴν ἐκ πίστεως (501}. διδομένην) ἃΓΘ6 {ΠοΓΘΙΌΓΘ 
δχορϑίίοδὶ οἵ [6 ργεσθάϊηρ, δηὰ ὄὌχρίδϊπ (Π6 χὲηά οὗ 
7υϑεΠοκδίίοη απο ψἢϊοἢ πον Πα δἰίδίηθά, δηὰ ον 
ορίαϊηθα. ΤἬι5Β ἐΠ6 δὲ 53η1Π65 δοἰἐοοέ. ΤῊ τῃ6 1ηΐϑΓ- 
Ρτγείδιίοη οὗ [6 ψογὰ πιστ. 1 ἢανο δραΐῃ ἴο σοι ρ] δίῃ 
οὗ 16 νάρσυδ δηά ἰἰπηἰεαὰ ΠΟΓΟΠ5 οὗ 'ξ ἀφία!] δὰ ὈγῪ 
ΤΊΔΩΥ σοοθηΐ ΤΠοοϊορίαμβ. Ἐοβθημῃ. ἀδῆηθβ [ἃ “ ἰο 
θ6 8 ρογϑιιδβϑίοῃ (μαι «68118 15 16 Μεββιδῃ, δηά {δαὶ 
411 ὨαρΡίπθ88 18 ἰο ;δ Ἔχρθοίθα ἔοπι Ὠί." Βυὶ 
ἤοΙΘ 195 ΠΟ τηρηϊΐοη πιδᾶδ οὗ ἰ(ἢ6 αἐοποπιδηΐ, ὅχο. 
Νον, ἔτοιῃ ψῆδιὶ [Ό]]1ον5, Ὁ 15 μα (ἢδὶ πίστεως 18 
ἴον τῆς πίστεως, ὈῪῚ ΜΏΙΟΙ πγιδὲ Ὀ6 υπἀοτβίοοα κατ᾽ 
ἐξοχὴν, ἔΔ1{ἢ ἴῃ ΟἸ γῖϑὲ, δι ἢ ἐπιρίϊθ5 ἃ [Ὁ}] δηὰ οοπι- 
Ρἰοῖθ δοςαρίδηοθ οὗ {6 σε ρίοη οἵ 6808, δὰ δὴ 
οδαάϊδηςα ἴο 811 118 γθαι]81010η8, οί Ποσ οὗ 6 οἷ, οσΣ 
ΡΓΔΟΙΙΟΒ. 

91. Ἰσραὴλ δὲ, διώκων νόμον δικαιοσύνης, ὅτο. ἘΤΟΤῚ 
16 ὈΓΟΝΙΥ οὗἩἨ {(Π6 ἰδηρῦαρθ, δηὰ (Π6 υποογίδϊ έν 
ΟΥ̓ 1ῃ6 ἰδγ8 διρὶογαά, {Π18 ρᾶββϑᾶρθ ἢδ8 Ὀδθθῃ οχ- 
Ὀἰαἰηεα ἴῃ ἀἰβδγθηῖ ψᾶγ8. [Ι͂ἢ δυο ἃ 8886, (6 σοη- 
ἰοχί τηῦϑε 6 ΟΌΓ δυγαϑὶ ρυ]θ. δοηθ 866 Κ ἰο Γ6- " 
ἴονα {πὸ αἰ ου γ, ὈΥ βυρροδβίηρ ἃ Ρ]δοῃδβϑηὶ οὐ 
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. Βυῖ 8υοἷϊ ἃ ἀανίςα 18 αι }}Ὁ 8 ἴἼ6Γ6 8. ι1ἢἔ ἰὸ 
ὄνδάβ ἃ αἰ" ου Υ, δηα δυσὶ ἴἴ 8668 (0 Ὀ6 ἴῃ {Π6 ῥΓΘ- 
δοηΐ ἰηβίϑησο : δἰ ἰϑϑϑί, 1{ 15 11-ἰοὐη θα 8δη4 πη 66 68- 

. Οἰδοῖῦβ, ἘΠ ἸΟΓΘ ΒρΘΟΙΟΌΒΠ 688, ΒΌΡΡΟΒΘ 8η ἦψ- 
ραΐαρε ἔον δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου Βυΐ [ἢ}18 18 Βυζοὶγν 

δύϑὶι Δ ἃ ὉΠΏΘΟΘΒΒΆΓΥ : ὯΔΥ, ἰἴ18 ΒΟΔΓΟΘΙΥ δοοογάδηϊ 
(ἢ [ἢ 6 Δ ΟΠ 6.68] οἰαυδα εἰς νόμον δικαιοσύνης οὐκ ἔφ- 
θασε. ατοιίυδ τοραγαβ νόμος 88 Π6Γ6 πανίηρ (Π6 Ργοροῦ 
8686 Οὗ τᾶν ; δη4 σοΙρδγοβ (ἢ 6 Ηθ. ΓΤῪ", ἐο αϊγεοί, 
γι ἰο ἐδειυσαν, ἴον ΓΤ, α ἰαιυ.Ἑ Βυΐ (88 Κορρε οὔ- 
8ΟΓΝΘΒ) ἔοσ [ἢϊ8 {Π6Γ6 18 ΠῸ δίπουν ΘΕ ΠοΓ 1 1ῃ6 
Ηδφρτον, ογ (ἢ6 ατοοκ οὔ: 9 ϑογρέμγοθ, ΤΠουρῇ 1 
ΤΟΙ 6 Γ ἴ0 ἢᾶνα τηοὶ τ] 0} (Π6 ψογα 1η (ἢδῇ Β6η86 ἴῃ 
ἀΠ6 Οἰαδεὶςαί τιῖοῖβ. Βοβδιθϑ, {Π6 βρῆβα (ἤδησθ 
διϊδίηρ 18 [6 ϑἷθ, δῃά ἔγοπι (ἢ6 Ψψογάβ οὗ {ἢ 6 ΔΏΒΨΟΓ 
ἰη [Π6 ποχί νϑΓβ6, ἰΐ 18 ρ᾽δίη {Πδὲ νόμος τηυδὲ Ὀ6 ἰάΚοη 
ἴῃ 118 ογἀϊΑΓΥ δὶ ρη βοδίοη. ΝΟΓ 18 1 ΔΏγ οδ]δοίίοι, 
(ῃδι {Π6 νόμος ἢδΔ8 ἢ0 ἀγέϊοίο ὈΘΙΌΓΘ ἰΐ, ΒΙη66 [0 18 4180 
ψ Ποὺ [{ ἴῃ {6 Ποχί νοσβϑθ, ψἤογα 1 ΠΠΑ.ΘΒΕΟΠΔΟΪΥ 

5. 1 νουὰ οοΙΏρΡΑσε (ἢ [Δίΐη ἐξσ ([. 6. 1εβ.-8) δηά οὔγ ἰαι (ἔγοῦι 
τῆς οἷά νυογὰ ἰεν), νυ ἢ οομηε8 ἔγοτῃ ἴθ σοίῃϊο λάσρλν, δηὰ Αὔρ. 
1αἰξϑῃ, ἰο ἰαν, ἃπὰ {ΠΕΓΘΙΌΓΘ τοεϑὴ δοιεϊἰηρ ἰαὶή ἀοι, αἀἰτεοίεά, 
οηἸοίϊποά, Τῆυδ {6 οοηίγονεγιοα Ογεεὶς ννογὰ δικὴ, το ἢ 88 80 
τουοῖ ρυζΖίοῦ {Π6 δηϊίεηϊ Εἰγηιοϊορίοίβ, ηδγ ὃς ἀεγίνεοὰ ἔγοιῃ δίω, 
οορηδῖο νυ δίκω, ζαοεο. 80 [ἢδὶ δικὴ Ππη6ΔῺ8 ῥτγὶΠΏΔ ΓΙ Υ ϑοιησίΐη 
εαεὶ (ἰ.6. ἰαἰὰ) ἀονη. 7 ἢυ.8 4͵|50 θέσμος δῃ( θέμις ἔγυμι τίθημι ; Μνἷς 
δῖε 1] υδἰγαίοα Ὀγ {π6 ῬΏΓΣΑΒΕ γέθεραι δηά ἔνθεσθαι νόμον. νν, [Πδῶ, 
εἰροΐβεο αἰϊᾳυϊὰ ροείέμνε, ταττόμενον. ἴῃ (δ νέονν, (6 Γὸ ἰδ δὴ ἰῃ- 
τεχεϑίϊρ᾽ μθεδαρο ἰη Ὠίοηγο. ΗΔ]. 1, 627, 90, εἰ δε4ᾳ. βεγα 6 ροϊη(δ 
οὐυἵ (6 οτἱρίῃ οὗ ἴΠ6 Ποιηβδη ἴμαν : οὕπω γὰρ φοὲ ἦν οὔτε ἰσονο- 
ἰα παρὰ Ῥωμαίοις, οὔτε ἰσηγορία, οὐδὲ ἐν γραφαῖς ἅπαντα τὰ 
δ δία τεταγμένα" ἀλλὰ τὸ μὲν ἀρχαῖον οἱ βασιλεῖς αὑτῶν ἐτάττοντο 
([ οοηὐεοζυγα ἐτάττον) τοῖς εόμενοις τοῖς δίκας, καὶ τὸ δικαιωθὲν ὑπ’ 
ἐκείνων, τοῦτο νόμος ἦν. ΤὨυδ [ἴ νγδ8 αὐ γε νν ἤγουν ΤΠΟΠΔΓΟΣΥ ργο- 
ναϊϊοὰ. Μδηγ ιγανοϊορίοια, ἰηάεεά, (866 Ὑοκβίι8,) ἀδείνα ἰὲχ ἃ 
Ιἱραπάο. Αῃὰ {μ|8 16 δοιηθνεῃδῖ οοιιηἰεπαηοεὰ Ὀγ Ευγίρ. Ῥησρη. 544, 
7. ΤὨα σογγοβρομαϊηρ, ἴεγ ἴῃ {πὸ ΗΕῸΓΣ ΡΥ, δθθδ ργοροτὶψν ἴο ἀ6- 
Ὠοΐο ἃ ραγαϊἰ εἶ, ἔτοιμ Ἵ, α εἰάε. ΤΊνδ νγὰ δὰὺ οὗ ἃ ἤδη οὗἉ ργοδίιγ, 
“Ὧδε βοῖδ Οἢ 6 δηαυδγα. ἡ ΕἾΠΔΙΪγ, (Π6 [Δἰΐη 7μς (49 ἰδ σὶρ βεοη 
Ὁγ Ηογης Τοοκο, ἱπουρῆ, ἱπάθοὰ, ἰϊ ιδἃ Ὀεεη Ὀείογε ρεγοοϊνεα Ὀγ {πα 
δηϊϊοη5,) 15 ἀεγίνεα ἃ ἡμυαπάο, ΟΥ ωδεπάο. ΤὨδιϑ [6 ϑοποὶίαδῖ οα 
Ηονσ. 84ῖ. 1, 8, 98. ““υβιΐ ῥγορὲα πιϑῖδσ αἱ ἐβαι},᾿ δαγ8: “7μείμηι εδῖ 
ᾳυοὰ εχ Ιερ ἀδδοθηάϊ : αφυμπὶι νεσυτῃ αυοαὰ εχ πϑίυγ." Αηὰ 80 
Εἰς. ἀς [κ᾿ 1, 19. (οἰϊεὰ Ὁγ Ὠαοίεν.) [εχ εϑὲ ταῖϊο δυπηπια μαῖα 
ἴδ παϊυτδ, αὐ )μδεί 68 απ ἔδοϊεμάδ δυηί. : 
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ΒΙρσηϊῆθα {6 ἰὰνν οὗὁἩἨ Μοβθβ. [0 ψδ8 ἴογ {πδὲ σϑϑϑοῃ 
({ 50 0ο86) (δὶ βοίηβ Οὐ ἰς8, 85 ψ ίδ ]}ι18, ἢανα σοῃ- 
Βι4δγρὰ [1 485 ἃ Ηοῦγαϊβιῃ [Ὁ “ α ἰοραΐ 7ειδέϊποαξίοη, α 
ιιοένίηρ ἰαιυ." Βαυΐ 1{Π}18 18 δπ ὉΠΏΘΟΘΘΒΑΙῪ ΓΘΗΠ6- 
Ἰηθηΐ : ΩΔῪ 1ἴ 18 δὲ νδγίδησα σι ἰγυῖϊῃ. ἢθ πησᾶθ 
οὗ ἱπίεγργοίδιίοη βάἀορίοθα ὈΥ τηοϑὲ τοοθηΐ (ομηπηθη- 
ἰδίοτβ, ἃ8 Κυρκο, Ἐοβθηπ., δῃηα εἢ]6ι18., διε ν {Πδὲ 
γομ..,) ἴῇ (Π6 [ὌΓΓΛΘΓ 0886, 18 ἜΧΡΓαβϑῖνα οὔ Ϊἂὺν ἴῃ ρο- 
Ὠδγαὶ, οὐ (ἢς Μοσβαῖς ἰὰνν ἴῃ ραγίϊσι]δγ ; δηΐή, ἴῃ [ἢ 6 
Ἰατίογ, ἀθποίθϑ ἐΠ6 ἀοοσίτγίηδ οἱ ΟΠ γβέ ; Β66Πη8 ργϑζδν. 
αὐίο ἴο δὴν οὔ (δ ργεοβάϊηρ : γοί 1 15, 1 {Β1ηκ, ἰοο 
ναριι6." ἀγ6 ΟὈΒΟυΓΙΥ [88 ΔΥΙβΘ ἢ ἔοπ δχοθββῖνα 
Ὀγανιν ; δά ἱἐμεγοίογθ {Π6 Ὀθϑὲ ΨΑΥ οὗ ταπιονίηρ 1Ὲ 
18, ἢοΐ ἰο ἐγαπδίαέε, Ὀὰϊ ἴἰο ραγαρῆγαδθ, ἰἈἸτϊηρ᾽ οΑΓδ 
ἴο ΒΓ ον δα ἤοτο ἰο (ἢ6 σοπῖοχί. “ΓΒ 15 νϑυὺ ψ6]]} 
ἄοπα ὃὉγ Ὑπεοάογοί, ψγῆο ἰδγ8 ἀονῃ {Π6 86η86 οὗἅὨ 
686 ἴψο νϑῦβ68 ἃ58 [Ὁ]]|ο 5. Ἴσῦι ὡς ἡ πίστις αἰτία 
τοῖς ἔθνεσι τῶν ἀγαθῶν" αὐτὴ γὰρ αὐτοὺς πάλαι πλανω- 
μένους, καὶ τὴν δικαιοσύνην οὔτε ἔχοντας, οὔτε ϑητῆσαι 
βουληθέντας, τῆς κατὰ χάριν δικαιοσύνης ἠξίωσεν" ὁ δὲ γε 
᾿Ισραὴλ, καὶ τοι τὸν νόμον κατέχων, καὶ τὴν δικαιοσύνην 
τὴν ἐκ τοῦ νόμου μεταδιώκων, διήμαρτε τοῦ σκόπου, καὶ τῆς 
δικαιοσύνης οὐκ ἔτυχεν. 80 (γγβοβί. 146, 9. Τρία τὰ 
δητήματα γέγονεν ὅτι τὰ ἔθνη [καὶ] εὗρε δικαιοσύνην, 
καὶ μὴ διώκοντα εὗρε, καὶ μείϑονα εὗρε τῆς ἐκ τοῦ νόμου" τὰ 
αὐτὰ δὴ ταῦτα καὶ ἐπὶ τῶν Ἰουδαίων διαπορεῖται πάλιν ἐξ 
ἐναντίας- ὅτι Ισραήλ οὐχ εὗρε, καὶ σπουδάξδων οὐχ εὗρε, 
καὶ τὴν ἐλάττονα οὐχ εὗρεν. ὅ66 8130 (Εευμηδη. δηὰ 
ΤὨδορ ιν]. ΤΠα ραββαρθ ΠΔῪ Ὀ6 (ἢπ}8 ἰγδηϑ)αϊθα : 1 
πουϊὰ τοηἶογ : “. ογδεῖ. [0] ον ηρ δἴϊτοσ (ἢς ἴανν, δηὰ 
δἰ πη Πρ; δ 1υ501Πσατίοη ἔτοπι 1, γοῖΐ τι]5βθα οὗ 118 δίτη, 
ποί πανίηρ αἰίαἰηθά τηἴο ἃ ἰανν ψ ΠΙΟἢ ΘΟὨΪ]ὰ ρῖνα 708- 
(ἰῆσαί!ο), οὐ υπίο ἐδ αν ψ Ὠ]Οἢ ρῖνοϑ 1050 ΠΠοδίϊοη, 
ὨΔΙΉΊ6]Υ πὶ οὗ (ἢ γΙ8.." 

ἘΞ Με, Τυγηεγ, το, ἴῃ σοταπηοη τ] ἢ (1888 θα ἴμ6 Οἴδγο, δήορῶ 
{Π6 ἀνραίίϊαρε, οὐ͵εοῖθ {παῖ ““ 1ἴ 5 ἱπηροββί Ὁ]6 νόμος Βῃου]ὰ δ6 τιοϑὸ ἴῃ 
ἵννο ἀνθ γ ορρμοβὶϊα 66 η868 ἴῃ [ἢ 818 δεῃΐβῃς6, 1}.η]688 δ01ὴη6 6βρ6- 
Οἷ4] Γδάβϑοη ΟΟΟΌΣ ἴῸΓ δὺς ἢ." Βυΐ φτγϑαίεον ΥΒΏΠ68868 ΔΓ ἴο δ6 
ἔουπὰ ἴῃ ουν Αροβί]ε᾽8 νυτ ρ5, αηὰ τὶ ἢ ὯΟ ΟἴΠΟΓ ““ἐϑροοίαὶ τοαβδοη"" 
(δὴ ιἷ5 ΤΟ Π688 [ῸΓ ἃ τηγδβίϊοα!, δΔη Εἰ Πεῖῖςαὶ, δηα (ἴο ο8]} ἰξ ὈὉγ μα 
βοποιῖς ὨΔΠΙ6) 8 υἱδειυἑεῖ δἰγ]6, Απαὰ γεῖ Ποσγα (88 ἰ 58} δον») [ἢ 6 

ς ἴογαηι ͵ἰ8 ποὲ 566 ἴηὴ ορροδὶΐ6 8656. 
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8, διατί; Ὅτι" οὐκ ἐκ πιστέως, ἁ ἐ. ἐ. νι στο 
σοηθβ8, 8: ἰδϑί, (6 γεάδοη τοὴψ Αοἀ δχοϊυάοά τδς 
δεν ἰγοπὶ (Π6 8] 1ΟΠΥ οὗ (τ 818 Κίησάοιῃ ; ποὶ δ6- 
σϑιιδ6 10 δα Ὀδ6Θη 80 ἀείσγιηϊηοα ὈΥ σοί, ὈΥ δηγ δὃ- 
δοίυι6 ἄθογθββθ; Ὀυΐ. θδοδυβα ἐλον, σγιάϊηρ τδοι- 
86 |νϑδ οὔ ἰῃοὶσ δἰἰδομιηηθηϊ ἴο {6 1ἂνν οὗ Μοβο8, γὲ- 
εοέοά (ῃ6 (ὐοβρεὶ οὗ (τίβί. (Κορρθ.) ὍΤῆδ ρᾶββασε 
18 τῇ Δα Δ ΌΪΥῪ οχρίαϊηθα Ὀγν (ὨΠγγβοβί. 146, 12. 
᾿ ὃν τοίνυν εἷς ἀπορίαν τὸν ἀκροατὴν, ἐπάγει λοιπὸν 
σύντομον τὴν λύσιν, καὶ τὴν αἰτίαν Φησὶ τῶν εἰρημένων 
ἀπάντων' τίς οὖν ἡστιν ἡ αἰτία . ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως, ἀλλ᾽ 
εἷς ἐξ ἔργων νόμου' αὕτη ἡ σαφεστάτη τοῦ χωρίου παντὸς 
λύσις, ἣν εὐθέως ἐκ προοιμίων εἰ εἶπεν, οὐκ ἂν οὕτως εὐκα- 
φάδεκτος ἐγεγόνει" ἐπτεὶ δὲ μετὰ πολλὰς ἀπορίας, καὶ 
κατασκευὰς, καὶ ἀποδείξεις, αὐτὴν τέθεικε, καὶ προδιορθώ- 
σεσι μυρίαις ἐχρήσατο, εὐμαθεστέραν τε αὐτὴν λοιπὸν καὶ 
εὐπαράδεκτον μᾶλλον ἐποίησε' τοῦτο γὰρ αἴτιον τῆς ἀπω- 
λείας αὐτῶν ζησιν. 1 σδῃηοί, Βονανογ, {ηΚ, ἢ 
ΟὨιγγβοβίοπι, ἴμδὶ ας δ48 ΔΥ δϑροοΐδὶ ἔογσοθ. [{ 18 
ΘΟ ΔΉΠΥ γοἀυπηάδηϊξ ; 88 ἴῃ Ψοἢ. 7, 10. ῬὨ1]. 2, 12. 
1 Ρ]. 14, ἅτε. 

ΤὨς θ68[ Οοτῃημηδηίδίογβ ἄρτοα {πὲ {6 Αροβί]6 ἢ 88 
ἤὮθγθ ἴῃ νἱϑνν ἔισο ρϑββαρθθ οὗ (6 ΟἹα Ταβίδιηθῃϊ, 
18. 8, 14. ἀπὰ 28, 10. αἢ νοΐ τ[ἢ6 ἰδία 18 τῆ 
{τδηϑἰδίθὰ ὃν Βρ. Τονίὴ : “ ὙΠογοίογο ἰἢ8 βαϊτἢ 
(ἢ6 Τοτὰ Ζεϊονδὴ ; Βα ΟἹ, 1 γ᾽ ἴῃ δίοῃ ἔογ ἃ ἔουῃ- 
ἀδιίομ, 8 β[οῃ 6, 8Π Δρργονϑά βίοῃβ ; 8 σογῃρ-8[0Ώ6, 
Γοεοίουθ, ᾿]ον δ ΌΪν ἥχοα : Ηδ (δαὶ ἰτυβίθι ἢ ἴῃ 
'π 5}4}} ἢοῖ θὈ6 σοηΐοιυηαοα," (Οομραγο (Π6 Ηδδτσ. 

δηα ϑερί., δΔηἀ ΘΒρθοῖδ νυ ἴῃ ϑυγοηῆυ8. οσ Μγ. Ηογηθ᾿ Β 
Τπἰγοά. νοὶ]. ἀ. Ἴ ἢοΥ ἀο ποίΐ, ᾿πάἀ66ά, ΘηΠΓΟΙΥ ἄρτθα; 
θυ [Π6γα 18 ἢῸ0 τηδίοσίδὶ ἀϊἤδεεποθ. ΤΠ αιυοβιῖθΒ, 
Βονγονογ, 18, μοί {Π6 ράββαρα γοίϑθιβ ἴο (δ 9,ἅζΏ6Δ5- 
δἰαη. Μδϑῃγ τγϑοθηΐ (ομηηρηΐδίογβ {ῖηκ ἰξ ἀο68 ποέ, 
Δηά {Ἐπ 1 18 ΟἿΪΥ 80 αρρίἰϊοά ὃψ αοοοπιπιοααξίοῃ. 
Βυΐ Βονονοῦ σοηνθηϊδηΐ [ἢ ΠΠΔῪ δ ΟσΟΔΒΙΟΠΔΙΪΥ (0 
Γοβογί (0 8:10 ἢ ἃ ρυηοίρ]ς, γοῖ ἤθγ 1ἴ 18 ᾿ ΠΏ ΠΘΟΘΒΒΑΓΎ. 
ἼΠΟΓΘ 18 ΘΝΘΙῪ γθάϑοη ἰο {Π|ηΚ, (παι 6 Ῥτγορβοίβ 
{πριηβοῖνοδ Ἰη ΓΙ ΧΘα 1 ΡΓΟΙ.1868 οὗ ἰθιηρογαὶ 
ἀο] ̓ νογδῆσθ δησουγδρίηρ, δηςοΙραιίοἢβΒ οὗ {πᾶὶ ἀ6}1- 
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νόσγδηςθο, δοέϊ ἐοεπιρογαΐ απὰ “ριγέέμαί, ΜὨϊοἢ ᾿γ88 ἴοὸ 
Ὀ6 αχρεοίϊοα ἔγοπι ἴπ6 Μοβϑιαῆ. Απὰ ἐλΐδδῥ (1 σοῃ- 
ςοἶνθ) αὐ ἰδαδέ 8 ἴπ6 Ῥτγορῃοῖβ πηθδηϊηρ ἤΘΓΘ; ΟΥ 
ΓΑΙΠΟΙ 1 8η ᾿ἰπ0] ]η6 4 (ο {Πϊηκ {πᾶὶ ἢ6 δὰ ἰῃ νἱϑθν 
ποίδϊησ ὑμέ τ6 ἰαϊίαγσ. ΕῸΓ Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ οϑπηοξ 
Μ6}} θ6 ἰπίογργοίθα οὗ βου το [ἢ6 8Δ6880} οὗ 
1Π6 Αβϑυγίδηβ. Κορρο, ἱπάεεά, ἀουδίβ ψῃοίθοσ ἐἢ6 
ΡῬτγορἢοί δὰ ἐλ᾽δ Ἰη νον : δηἀ Π6 Γοβαγάβ (Π6 νογὰϑ 
8ἃ8 ἃ 5υπο 1ςαὶ πιοάθ οὗ δἊσργεββϑίηρ (ἢ6 Ὠνίη6 
ρον γ δχϑγοϊβθά ἴῃ {Π6 ργοβογνδίίοη οὔ {Π6 γι ρῃξζθοιιβ, 
δΔη (Π6 ἀδδιγΓυστοη οὗ ἐπΠ6 ψιοκοα, Απηά ἢδ δάάβ, 
{πα τη6 γαέΐο ϑψηιδοίξ 185 ἴο Ὀ6 δουρξθε ἴγοπι (6 Οτίὶ- 
οηΐδὶ συϑίομι οὗ πλακιηρ' τοοῖκβ δηα ἰθιΏ 68 86σνα [ὉΓ 
ΒΥ ΠΊ8, ἴο ΜὨΙοἢ νῃοσνοῦ ἢδά πηρῃς 6 ρτγοβογνοά. 
Βαυΐ {Π|8, ΒΟ ΕΝΘΓ ἱὨρΘΠΙΟΙΙΒ, ΟἾΪΥ δοσοιηΐβ ἔοσ (ἢ6 
πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται, ποῖ ἴῸΓ (Π6 
λίθον προσκόμματος. ΕῸΓ ΨὮΏΥ σου]ά βσοἢ 8 85] υ τὰ 
Ὀ6 «ΔἸ θὰ λίθος προσκόμματος. ἘΒεϑβι4α5, ψῆδὶ ἢδ5 8 
ΟΟΥ̓ΠΘΥ-δίοηα ἴὸ ἀρ ψ|1}} δῃ δϑυ]π). οβθηπ,, ἰῃ- 
ἀδοθά, ροβιενοῖν ἀδίθγῃπ68 [Πδὲ ᾿ς ἀσα8 ποέ ἰγϑαὶ οὗ 
{πΠ6 Μοϑϑίδῇ, “" 85 18 ᾿Ὡδη 68 ἔτοτ (6 οοπέοχέ." Βαϊ 
(Π6 οοηπέοαέξ 18 11{{|6 ἴο "6 διίθηάβά ἴο [ἢ βιιςοῖ Πρ] 
ΒΆ] 6 ραβ8ᾶρα8 οὗ ἴΠ6 Ῥγορἢείβ ; 8ϊης6 {Π|6 ἰγϑῃ8)- 
ἰοηβ ἃγὰ ϑιάἀάδθη δηά ἐεαυθηΐ, δπὰ {π6 σπδίη οὐ {86 
{Πουρἢ 8 18 ρογροίυδ! ν γοόκθη. ἱπαάθοά (ἢοβα β0}-- 
11π|6 ΘΟ ΡΟΒ (0118 πηϑῖ Ὀ6 ΤΏΟΓΘ δἰθης νοεῖν βιυά δά, 
(αηἀ (πὶ σι τὴ6 ΒΔΒΡΙηΙ 4] (ὐοπιπηθηίϊδίοῦβ δηὰ 
{πΠ6 Οτοοῖκ Εδίμοῦα δπὰ (οιησηρθηίϑδίογβ, δηὰ δοέξο)" 
μηπάογδίοοά, Ὀδΐοτα δηγίπίηρ σδη θ6 σοη ΘΠ Ε]ν ῥσο- 
πουηςοθα γοϑρθοίίηρ [Π6 σοπηοδοίίοη, Βοβίάθβ, βνθῇ 
Βοβοητη. ἢϊπ|861 Δα τη118 {πΠ4ὲ [ῃΠ6 ΒΔΌΒΙ1ς 4] Μαβίοσβ 
Ἰηἰοτργοῖ 1 οὗ (ΓΒ γίβί : δηὰ ᾿ἰπογείογο ἴπθγα 18. ἐῃ6 
1658 Γθᾶϑοη ἴο ψοηᾶοιν (παῖ 1{ βῃουϊα ἤδνα θθθῆ 80 
υπάογβίοοά Ὀγ δὲ. Ραὰϊ δῃά δι. Ρϑίοθγ. (1 Ρεί. 9, 6.) 

Α5 ἴο [Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΉ8 {πϑηηβοῖνθϑ, (ΠΟῪ ΔΓ 80 γ6 
ὈΪαἰη 848 (ὁ ΓΘαΌΪΘ Ὧ0 ἱπίθγργοίβδιοη, Δ ΓἈΓΙΠΟΣ 
{π8η {Π6 ἀοοέγίπαϊ αρρ[ἰοαξίοη, ΜΜ ὮΪΟὮ τη Ὀ6 Βθθῃ ἴῃ 
Ηδιπιοηά, δ Υ, οαάταρα, ὅτε, [0 18 ν 6 ]} οὔ- 
βουνά Ὀγ Οτοίϊι8, ἰπδὲ {π6 Οὐο8ρ6ὶ 15 βαϊὰ ἰο θ6 
“« [ᾳ] ἃ τη δίοη," Ὀδοδυθα (6 ρτοδοἢίηρ οὗὨ ἰξ ργοσθοάρά 
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ομι ἐλοποα ἴο (6 Πδίϊοηβ ; ἃ8 νγγ88 ργοάϊςίοθα ἴῃ Ρβ. 
111, 2. 

Καταισχ. βἰρη1ῆθ8 ἴο δὲ ἀδοοίυοα; ἃ5 ἴῃ οπι. ὅ, ὅ. 
Ἡ ὮΘΓΟ 566 ἴΠ6 ηΠοί6. [{ 848 Ὀδοη ν6}} οὐβογναῖ (ἴον 
ΟὨγγβοβί.) ὈὉγῪῚ ΤΠθορηγδοῖ : Λίθος δὲ προσκόμματος 
καὶ πέτρα σκανδάλου, ἀπὸ τοῦ τέλους καὶ τῆς ἐκβάσεως 
τῶν ἀπιστησάντων ὠνομάσται ὁ Χριστὸς" αὐτὸς γὰρ καθ᾽ 
ἑαυτὸν θεμέλιος καὶ ἐδραίωμα ἐτέθη. 

ἘΝΌ ΟΕ νοὶ, ΨΡ. 

γχνγν 
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-Ἰοιάοι: Φ, Νίομοϊο διὰ βου, 9256, Ῥαυδιηθηξ- δεγεεῖ. 
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βίδιηρϑα 'Ὅθιον. 

ὈΥ τοίβϑιπὶηρ ἶ Ὀργομᾶ αν" 
Δἰτηθ. 

Ῥ1Θ856 γϑία στ ῬΓΟΙΩΡΈΙΥ. 
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